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(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1980/2000
af 17. juli 2000
om en revideret ordning for tildeling af et EF-miljømærke
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE
UNION HAR —

mulighed for at mindske indvirkningen på miljøet i
løbet af hele deres livscyklus, samt give oplysninger om
de mærkede produkters miljømæssige egenskaber.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 175, stk. 1,
under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

(5)

Af hensyn til den brede offentligheds accept af EFmiljømærkeordningen er det væsentligt, at ikke-statslige
organisationer på miljøområdet og forbrugerorganisationer spiller en vigtig rolle i udviklingen og opstillingen
af kriterier for EF-miljømærker og inddrages aktivt i
dette arbejde.

(6)

Det er nødvendigt at forklare forbrugerne, at miljømærket repræsenterer de produkter, der giver mulighed
for at mindske visse negative miljøpåvirkninger
sammenlignet med andre produkter i samme produktgruppe, uden at det berører de bestemmelser, der gælder
for produkter på fællesskabsplan eller nationalt plan.

(7)

Ordningens anvendelsesområde bør omfatte produkter
og miljøfaktorer, som er af interesse for så vidt angår
både det indre marked og miljøet. I denne forordning
bør produkter også omfatte tjenesteydelser.

(8)

Procedurer og metoder for opstilling af miljømærkekriterier bør ajourføres i lyset af den videnskabelige og
tekniske udvikling og den indhøstede erfaring på dette
område for at sikre overensstemmelse med relevante
internationalt anerkendte standarder, der udvikles på
dette område.

(9)

Principperne for opstilling af selektivitetsniveauet for
miljømærket bør tydeliggøres for at fremme en ensartet
og effektiv gennemførelse af ordningen.

(10)

Miljømærket bør indeholde enkle, præcise, ikke-vildledende og videnskabeligt baserede oplysninger om
væsentlige miljøforhold, der tages i betragtning i forbindelse med tildeling af mærket, således at forbrugerne kan
træffe deres valg på et velinformeret grundlag.

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale
Udvalg (2),
efter høring af Regionsudvalget,
i overensstemmelse med fremgangsmåden i traktatens artikel
251 (3), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

Formålet med Rådets forordning (EØF) nr. 880/92 af 23.
marts 1992 om en EF-ordning for tildeling af et miljømærke (4) var at oprette en frivillig EF-ordning for tildeling af et miljømærke for at fremme produkter med
færre miljøpåvirkninger i hele deres livscyklus og give
forbrugerne nøjagtige, ikke-vildledende og videnskabeligt
baserede oplysninger om produkters miljøpåvirkninger.
Ifølge artikel 18 i forordning (EØF) nr. 880/92 skal
Kommissionen senest fem år efter forordningens ikrafttræden gennemgå ordningen på baggrund af erfaringerne med anvendelsen af den og i givet fald foreslå
passende ændringer til forordningen.

(3)

Erfaringerne fra forordningens anvendelse har vist, at der
er behov for at gøre ordningen mere effektiv, forbedre
planlægningen og forenkle anvendelsen.

(4)

De grundlæggende mål for en frivillig og selektiv EFmiljømærkeordning er stadig gyldige. En sådan ordning
bør navnlig vejlede forbrugerne om produkter, der giver

(1) EFT C 114 af 12.4.1997, s. 9,
og EFT C 64 af 6.3.1999, s. 14.
(2) EFT C 296 af 29.9.1997, s. 77.
3
( ) Europa-Parlamentets udtalelse af 13.5.1998 (EFT C 167 af 1.6.1998,
s. 118), bekræftet den 6.5.1999, Rådets fælles holdning af
11.11.1999 (EFT C 25 af 28.1.2000) og Europa-Parlamentets afgørelse af 15.3.2000 (endnu ikke offentliggjort i EFT). Rådets afgørelse
af 29.6.2000.
4
( ) EFT L 99 af 11.4.1992, s. 1.
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På de forskellige trin i tildelingen af et miljømærke skal
der gøres en indsats for at sikre en effektiv anvendelse af
ressourcerne og en høj grad af miljøbeskyttelse.

sættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (3).
(19)

(12)

Det er nødvendigt, at mærket påføres flere oplysninger
om grundene for tildelingen af mærket for at hjælpe
forbrugerne med at forstå betydningen heraf.

(13)

Miljømærkeordningen bør på lang sigt fortrinsvis være
selvfinansierende. De finansielle bidrag fra medlemsstaterne bør ikke stige.

21.9.2000

Af ovennævnte grunde bør forordning (EØF) nr. 880/92
erstattes af denne forordning, således at de nødvendige
reviderede bestemmelser kan indføres på den mest effektive måde, samtidig med at der fastsættes passende overgangsbestemmelser for at sikre kontinuiteten og en
smidig overgang mellem de to forordninger —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:
(14)

(15)

(16)

Det er nødvendigt at overlade opgaven med at bidrage
til opstilling og gennemgang af miljømærkekriterierne
samt kravene til vurdering og verifikation til et passende
organ, Den Europæiske Unions Miljømærkenævn
(EUMN), for at opnå en effektiv og neutral gennemførelse af ordningen. EUMN bør sammensættes af de
ansvarlige organer, som medlemsstaterne allerede har
udpeget i henhold til artikel 9 i forordning (EØF) nr.
880/92, og af et Samrådsforum, hvor en afbalanceret
deltagelse af alle relevante interesserede parter er sikret.

Det er nødvendigt at sikre, at EF-miljømærkeordningen
er forenelig og koordineret med Fællesskabets miljøpolitiske prioriteringer og med andre EF-mærknings- eller
kvalitetscertificeringsordninger, som dem der er oprettet
ved Rådets direktiv 92/75/EØF af 22. september 1992
om angivelse af husholdningsapparaters energi- og
ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede vareoplysninger (1) og Rådets forordning (EØF) nr.
2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf
på landbrugsprodukter og levnedsmidler (2).

Eksisterende samt nye miljømærkeordninger i medlemsstaterne kan fortsat bestå, men der bør fastsættes
bestemmelser for at sikre samordning mellem EFmiljømærkeordningen og andre miljømærkeordninger i
Fællesskabet for at fremme den fælles målsætning om et
bæredygtigt forbrug.

(17)

Det er nødvendigt at sikre gennemsigtighed i ordningens
anvendelse og at sikre, at den er i overensstemmelse med
relevante internationale standarder, så fabrikanter og
eksportører fra lande uden for Fællesskabet lettere kan få
adgang til og deltage i ordningen.

(18)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af
denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med
Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fast-

(1) EFT L 297 af 13.10.1992, s. 16.
(2) EFT L 198 af 22.7.1991, s. 1. Forordningen er senest ændret ved
forordning (EF) nr. 1804/1999 (EFT L 222 af 24.8.1999, s. 1).

Artikel 1
Formål og principper
1.
Formålet med ordningen for tildeling af et EF-miljømærke
(i det følgende benævnt »ordningen«) er at fremme produkter,
der vil kunne mindske negative miljøpåvirkninger sammenlignet med andre produkter i samme produktgruppe, og derved
bidrage til en effektiv ressourceanvendelse og et højt miljøbeskyttelsesniveau. Dette formål skal forfølges ved at give forbrugerne vejledning og nøjagtige, ikke-vildledende og videnskabeligt baserede oplysninger om sådanne produkter.
I denne forordning:
— omfatter ordet »produkt« alle varer og tjenesteydelser
— omfatter ordet »forbrugere« professionelle købere.
2.
Miljøpåvirkningerne fastlægges på grundlag af en undersøgelse af produkternes interaktioner med miljøet, herunder
anvendelsen af energi og naturressourcer i produktets livscyklus.
3.
Deltagelse i ordningen berører ikke miljøkrav og andre
forskrifter i fællesskabsretten eller national lovgivning, der
gælder for de forskellige stadier af varernes og, hvor det er
relevant, tjenesteydelsernes livsforløb.
4.
Gennemførelsen af ordningen skal være i overensstemmelse med traktaternes bestemmelser, herunder forsigtighedsprincippet, og med de retsakter, der er vedtaget i henhold
hertil, samt med Fællesskabets miljøpolitik som beskrevet i
Fællesskabets program for politik og handling i forbindelse
med miljøet og bæredygtig udvikling (femte handlingsprogram), indført ved resolution af 1. februar 1993 (4), og skal
koordineres med andre mærknings- og kvalitetscertificeringssystemer og -ordninger som især EF-energimærkningsordningen,
indført ved Rådets direktiv 92/75/EØF, og ordningen for
økologisk landbrug, indført ved Rådets forordning (EF) nr.
2092/91.
(3) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
(4) EFT C 138 af 17.5.1993, s. 1.
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Artikel 2

L 237/3

professionel anvendelse, eller som skal ordineres eller kontrolleres af medicinsk personale.

Anvendelsesområde
1.
EF-miljømærket kan tildeles produkter, der markedsføres
i Fællesskabet og overholder de væsentlige miljøkrav i artikel 3
og miljømærkekriterierne i artikel 4. Miljømærkekriterierne
fastlægges efter produktgrupper.
Ved en produktgruppe forstås varer eller tjenesteydelser, der
tjener samme formål og kan sidestilles, hvad angår anvendelse
og forbrugernes opfattelse.
2.
For at indgå i denne ordning skal en produktgruppe
opfylde følgende betingelser:

Artikel 3
Miljøkrav
1.
Miljømærket kan tildeles et produkt, der besidder egenskaber, der giver det mulighed for i væsentlig grad at bidrage til
forbedringer i forbindelse med vigtige miljøforhold som er
knyttet til de formål og principper, der er angivet i artikel 1.
Disse miljøforhold fastlægges på grundlag af det vejledende
vurderingsskema i bilag I og skal opfylde de metodemæssige
krav i bilag II.

a) den skal repræsentere et betydeligt salgs- og handelsvolumen i det indre marked

2.

b) den skal på et eller flere stadier i produktets livsforløb
indebære betydelige miljøpåvirkninger på globalt eller regionalt niveau og/eller af generel art

a) Når de komparative forbedringer vurderes, tages der hensyn
til de positive nettovirkninger for miljøet og de miljømæssige fordele og ulemper, herunder sundheds- og sikkerhedsaspekter, i tilknytning til tilpasningerne igennem de forskellige stadier af livsforløbet for de produkter, der vurderes.
Ved vurderingen tages der også hensyn til eventuelle miljøfordele ved at anvende de pågældende produkter.

c) den skal indeholde et betydeligt potentiale for at udvirke
miljøforbedringer gennem forbrugernes valg samt et incitament for fabrikanterne eller tjenesteleverandørerne til at
søge konkurrencefordele ved at markedsføre produkter, der
opfylder kravene for miljømærket, og
d) en betydelig del af det samlede salgsvolumen skal sælges til
slutforbrug eller -anvendelse.
3.
En produktgruppe kan underopdeles i undergrupper med
tilsvarende tilpasning af miljømærkekriterierne, hvis produkternes funktionelle egenskaber kræver det, samt hvis miljømærkets muligheder for at skabe miljøforbedringer derved optimeres.
Miljømærkekriterierne for de forskellige undergrupper af en
given produktgruppe, der er omfattet af samme kriteriedokument, som er offentliggjort i henhold til artikel 6, stk. 5, skal
være anvendelige fra samme tidspunkt.
4.
Miljømærket må ikke tildeles stoffer eller præparater, der
er klassificeret som meget giftige, giftige, miljøfarlige, kræftfremkaldende, reproduktionstoksiske eller mutagene i overensstemmelse med Rådets direktiv 67/548/EØF (1) eller EuropaParlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF (2), eller varer, der
er fremstillet ved processer, som kan forårsage betydelig skade
på mennesket og/eller miljøet, eller som i almindelig brug kan
skade forbrugeren.
5.
Denne forordning gælder ikke for levnedsmidler, drikkevarer og lægemidler eller for medicinsk udstyr som defineret i
Rådets direktiv 93/42/EØF (3), der udelukkende er beregnet på
(1) EFT L 196 af 16.8.1967, s. 1, specialudgave 1967, s. 211. Direktivet er senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
1999/33/EF (EFT L 199 af 30.7.1999, s. 57).
2
( ) EFT L 200 af 30.7.1999, s. 1.
3
( ) EFT L 169 af 12.7.1993, s. 1. Direktivet er senest ændret ved
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/79/EF (EFT L 331 af
7.12.1998, s. 1).

Følgende bestemmelser finder anvendelse:

b) De vigtigste miljøforhold fastlægges ved at identificere de
kategorier af miljøpåvirkninger, hvor det undersøgte
produkt yder det største bidrag fra et livscyklusperspektiv,
og blandt disse forhold dem, hvor der er et betydeligt
potentiale for forbedringer.
c) Præproduktionsfasen for varernes livscyklus omfatter udvinding eller produktion og forarbejdning af råmaterialer og
energiproduktion. Disse aspekter skal, så vidt det er teknisk
muligt, tages i betragtning.

Artikel 4
Miljømærkekriterier og vurderings- og verifikationskrav
1.
Der fastsættes specifikke miljømærkekriterier for hver
produktgruppe. Disse kriterier fastlægger de krav for hvert af de
i artikel 3 nævnte miljøforhold, som et produkt skal opfylde
for at få tildelt miljømærket, herunder krav for så vidt angår
produktets egnethed i forbindelse med opfyldelsen af forbrugernes behov.
2.
Kriterierne skal så vidt muligt sikre, at produkterne
udvælges efter følgende principper:
a) i kriteriernes gyldighedsperiode skal produktets udsigter til
markedsindtrængning i Fællesskabet være tilstrækkelig store
til at udvirke miljøforbedringer gennem forbrugernes valg
b) kriteriernes selektivitet skal fastlægges under hensyntagen til
den tekniske og økonomiske gennemførlighed af de tilpasninger, der er nødvendige for at opfylde det inden for et
rimeligt tidsrum
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c) kriteriernes selektivitet skal fastlægges med henblik på at
opnå den maksimale mulighed for miljøforbedringer.
3.
Kravene ved vurdering af specifikke produkters overensstemmelse med miljømærkekriterierne og ved verifikation af
betingelserne for miljømærkets anvendelse, som anført i artikel
9, stk. 1, opstilles sammen med miljømærkekriterierne efter
produktgrupper.
4.
Gyldighedsperioden for kriterierne samt kravene til
vurdering og verifikation fastlægges inden for hvert sæt
miljømærkekriterier for hver enkelt produktgruppe.
En gennemgang af miljømærkekriterierne samt af de krav til
vurdering og verifikation, der er knyttet til kriterierne, skal
finde sted i god tid inden udløbet af gyldighedsperioden for de
kriterier, der er specificeret for hver produktgruppe, og skal
resultere i et forslag til forlængelse, tilbagetrækning eller revision.

Artikel 5
Arbejdsplan
I overensstemmelse med formålene og principperne i artikel 1
udarbejder Kommissionen inden et år efter denne forordnings
ikrafttræden en arbejdsplan for EF-miljømærket efter forudgående høring af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn, i
det følgende benævnt EUMN, som er omhandlet i artikel 13, og
efter proceduren i artikel 17. Arbejdsplanen skal omfatte en
strategi for udvikling af ordningen, der for de efterfølgende tre
år skal fastsætte:
— mål for den miljøforbedring og markedsindtrængning, der
søges opnået med ordningen
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Artikel 6

Procedurer for fastsættelse af miljømærkekriterier
1.
Betingelserne for tildeling af miljømærket fastlægges for
hver produktgruppe.
De specifikke miljøkriterier for hver produktgruppe og deres
respektive gyldighedsperioder fastsættes efter proceduren i
artikel 17 efter høring af EUMN.
2.
Kommissionen indleder proceduren på eget initiativ eller
efter anmodning fra EUMN. Den giver EUMN mandat til at
udvikle og regelmæssigt gennemgå miljømærkekriterierne samt
de krav til vurdering og verifikation, der er knyttet til disse
kriterier, der gælder for de produktgrupper, der falder ind
under denne forordnings anvendelsesområde. Mandatet skal
indeholde en tidsfrist for afslutningen af dette arbejde.
Kommissionen skal ved udformningen af dette mandat tage
passende hensyn til
— den arbejdsplan, der er fastsat i artikel 5
— de metodemæssige krav i bilag II.
3.
På grundlag af mandatet udarbejder EUMN udkast til
miljømærkekriterierne for hver produktgruppe og kravene til
vurdering og verifikation, der er knyttet til disse kriterier, som
angivet i artikel 4 og bilag IV, under hensyntagen til resultaterne af feasibility- og markedsundersøgelser, livscyklusbetragtninger og den i bilag II omhandlede forbedringsanalyse.
4.
Kommissionen underrettes om de udkast til kriterier, der
er nævnt i stk. 3, og træffer afgørelse:

— en ikke-udtømmende liste over produktgrupper, der skal
prioriteres i forbindelse med Fællesskabets indsats

— om mandatet er opfyldt, og om udkastene til kriterier kan
forelægges forskriftsudvalget i overensstemmelse med
artikel 17, eller

— planer for koordination og samarbejde mellem ordningen
og andre miljømærkningsordninger i medlemsstaterne.

— om mandatet ikke er opfyldt; i så fald fortsætter EUMN sit
arbejde med udkastene til kriterier.

Arbejdsplanen skal især tage hensyn til udarbejdelse af fælles
aktioner til fremme af de produkter, der er forsynet med
miljømærket, og til indførelse af en ordning for udveksling af
oplysninger om eksisterende og kommende produktgrupper på
nationalt plan og på EU-plan.

5.
Kommissionen offentliggør miljømærkekriterierne og
ajourføringerne heraf i De Europæiske Fællesskabers Tidende,
(L-udgaven).

Artikel 7

Arbejdsplanen skal ligeledes indeholde foranstaltninger til
gennemførelse af strategien, herunder den planlagte finansiering af ordningen.

Tildeling af miljømærket

Den skal endvidere angive, hvilke tjenesteydelser ordningen
ikke gælder for, under hensyntagen til Europa-Parlamentets og
Rådets forordning om organisationers frivillige deltagelse i en
fællesskabsordning for miljøstyring og miljørevision (EMAS).

1.
Ansøgninger om miljømærket kan indgives af fabrikanter,
importører, tjenesteleverandører, handlende og detailhandlere.
Handlende og detailhandlere må kun indgive ansøgninger for
produkter, der markedsføres under deres eget varemærke.

Arbejdsplanen tages regelmæssigt op til revision. Den første
revision skal omfatte en rapport om, hvorledes planerne for
koordination og samarbejde mellem fællesskabsordningen og
de nationale ordninger for miljømærkning er blevet gennemført.

2.
Ansøgningen kan vedrøre et produkt, der markedsføres
under et eller flere varemærker. Der kræves ikke en ny ansøgning for ændringer i et produkts egenskaber, der ikke påvirker
opfyldelsen af kriterierne. De ansvarlige organer skal dog
underrettes om væsentlige ændringer.
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3.
Ansøgningen skal indgives til et ansvarligt organ i overensstemmelse med følgende:

hensyn til de oplysninger, der skal anføres på miljømærket,
efter den i artikel 17 fastsatte procedure.

a) hvis et produkt har sin oprindelse i en enkelt medlemsstat,
skal ansøgningen indgives til det ansvarlige organ i denne
medlemsstat

Artikel 9

b) hvis et produkt har sin oprindelse i samme form i flere
medlemsstater, kan ansøgningen indgives til et ansvarligt
organ i en af disse medlemsstater. I sådanne tilfælde skal det
pågældende ansvarlige organ ved vurderingen af ansøgningen høre de ansvarlige organer i disse andre medlemsstater
c) hvis et produkt har sin oprindelse uden for Fællesskabet,
kan ansøgningen indgives til et ansvarligt organ i en hvilken
som helst af de medlemsstater, hvor produktet markedsføres
eller vil blive markedsført.
4.
Afgørelsen om tildeling af mærket træffes af det ansvarlige organ, der modtager ansøgningen, efter at det:
a) har undersøgt, om produktet opfylder de kriterier, der er
offentliggjort i henhold til artikel 6, stk. 5
b) har undersøgt, om ansøgningen er i overensstemmelse med
kravene til vurdering og verifikation, og
c) om nødvendigt har hørt de ansvarlige organer i henhold til
stk. 3.
5.
Hvis miljømærkekriterierne kræver, at produktionsanlæg
opfylder visse krav, skal disse opfyldes i alle anlæg, hvor
produktet fremstilles.
6.
De ansvarlige organer skal anerkende de tests og verifikationer, som er foretaget af organer, der er akkrediteret efter
standarderne EN 45000-serien eller tilsvarende internationale
standarder. De ansvarlige organer samarbejder for at sikre en
effektiv og ensartet gennemførelse af vurderings- og verifikationsprocedurerne.

Artikel 8
Miljømærket
Miljømærkets form skal være i overensstemmelse med bilag III.
Specifikationerne for de miljøoplysninger, der er relevante for
hver produktgruppe, samt specifikationerne for præsentationen
af disse oplysninger på miljømærket indgår i de kriterier, der er
fastsat i henhold til artikel 6. Oplysningerne skal i begge
tilfælde være klare og forståelige.
Kommissionen skal inden den 24. september 2005 høre de
nationale forbrugersammenslutninger, der er repræsenteret i
det forbrugerudvalg, der blev nedsat ved Kommissionens afgørelse 95/260/EF (1), for at vurdere, hvor effektivt miljømærket
og de supplerende oplysninger opfylder forbrugernes informationsbehov. På grundlag af denne vurdering indfører
Kommissionen eventuelle hensigtsmæssige ændringer med
(1) EFT L 162 af 13.7.1995, s. 37.

Anvendelsesbetingelser
1.
Det ansvarlige organ indgår en kontrakt med ansøgeren
om et miljømærke, der omfatter betingelserne for mærkets
anvendelse. Disse betingelser skal ligeledes omfatte bestemmelser om tilbagetrækning af tilladelsen til at anvende mærket.
Tilladelsen genbehandles, og kontrakten revideres eller bringes
til ophør efter hver ændring af de miljømærkekriterier, der
gælder for et givet produkt. Denne kontrakt anfører, at deltagelse i ordningen ikke berører miljøkrav og andre forskrifter i
fællesskabsretten eller national lovgivning, der gælder for de
forskellige stadier af varernes og, hvor det er relevant, tjenesteydelsernes livsforløb.
For at gøre det lettere vedtages der en standardkontrakt efter
proceduren i artikel 17.
2.
Miljømærket må ikke anvendes, og der må ikke henvises
til miljømærket i reklamer, inden mærket er blevet tildelt, og
fra dette tidspunkt kun i forbindelse med det specifikke
produkt, for hvilket det er tildelt.
Falsk eller vildledende reklame eller brug af et mærke eller logo,
der kan føre til forveksling med det EF-miljømærke, der
indføres med denne forordning, er ikke tilladt.
Artikel 10
Fremme af miljømærket
Medlemsstaterne og Kommissionen fremmer i samarbejde med
medlemmerne af EUMN anvendelsen af EF-miljømærket ved
opmærksomhedsskabende foranstaltninger og informationskampagner, der er henvendt til forbrugere, producenter, handlende, detailhandlere og offentligheden generelt, og støtter
således videreudviklingen af ordningen.
For at tilskynde til anvendelsen af miljømærkede produkter bør
Kommissionen og Fællesskabets øvrige institutioner samt andre
offentlige myndigheder på nationalt plan, under overholdelse af
fællesskabsretten, tjene som eksempel, når de specificerer deres
krav til produkter.
Artikel 11
Andre miljømærkeordninger i medlemsstaterne
Kommissionen og medlemsstaterne træffer foranstaltninger til
at sikre den nødvendige koordination mellem denne fællesskabsordning og de nationale ordninger i medlemsstaterne,
navnlig ved udvælgelsen af produktgrupper samt ved udarbejdelsen og gennemgangen af kriterier på fællesskabsplan og på
nationalt plan. Der etableres med henblik herpå samarbejds- og
koordinationsforanstaltninger efter proceduren i artikel 17,
herunder bl.a. dem, der påtænkes i den arbejdsplan, der udarbejdes i henhold til artikel 5.
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Når et produkt både bærer EF-miljømærket og det nationale
mærke, anbringes de to mærker ved siden af hinanden på det
pågældende produkt.
I den forbindelse kan allerede eksisterende samt nye miljømærkeordninger i medlemsstaterne fortsat eksistere parallelt med
ordningen.

Artikel 12
Omkostninger og gebyrer

Artikel 15
Samrådsforum
Kommissionen sikrer, at EUMN under udførelsen af sine aktiviteter med hensyn til hver enkelt produktgruppe sørger for en
afbalanceret deltagelse af alle relevante interesseparter, der er
berørt af den pågældende produktgruppe, såsom industri og
tjenesteleverandører, herunder små- og mellemstore virksomheder, håndværkere og deres erhvervsorganisationer, fagforeninger, handlende, detailhandlere, importører, miljøbeskyttelsesgrupper og forbrugerorganisationer. Disse parter mødes i et
samrådsforum. Forretningsordenen for dette forum fastsættes af
Kommissionen efter proceduren i artikel 17.

Ved ansøgning om tildeling af et miljømærke opkræves et
gebyr i relation til omkostningerne ved behandling af ansøgningen.
Ansøgeren skal erlægge et årligt gebyr for brug af miljømærket.
Størrelsen af ansøgningsgebyret og det årlige gebyr fastsættes i
overensstemmelse med bilag V og efter proceduren i artikel 17.
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Artikel 16
Tilpasning til den tekniske udvikling
Bilagene til denne forordning tilpasses til den tekniske udvikling, herunder udviklingen i den relevante internationale standardisering, efter proceduren i artikel 17.
Artikel 17

Artikel 13
Den Europæiske Unions Miljømærkenævn
Kommissionen opretter Den Europæiske Unions Miljømærkenævn (EUMN) bestående af de ansvarlige organer, der er
omhandlet i artikel 14, samt det Samrådsforum, der er
omhandlet i artikel 15. EUMN skal navnlig bidrage til fastsættelsen og gennemgangen af miljømærkekriterier samt kravene
til vurdering og verifikation i overensstemmelse med artikel 6.
Forretningsordenen for EUMN fastsættes af Kommissionen efter
proceduren i artikel 17 og under hensyntagen til de proceduremæssige principper i bilag IV.

Artikel 14
Ansvarlige organer
1.
Hver medlemsstat sikrer, at det eller de organer (i det
følgende benævnt »ansvarligt organ« eller »ansvarlige organer«),
der har ansvaret for at udføre de opgaver, der er omhandlet i
denne forordning, udpeges og er funktionsdygtige. Hvis der
udpeges mere end et ansvarligt organ, fastlægger medlemsstaten de respektive beføjelser og koordineringskrav, der gælder
for de pågældende organer.
2.

Udvalg
1.

Kommissionen bistås af et forskriftsudvalg.

2.
Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7
i afgørelse 1999/468/EF, jævnfør dens artikel 8.
Fristen i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til
tre måneder.
3.

Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.
Artikel 18
Overtrædelser

Medlemsstaterne træffer de fornødne retslige og administrative
foranstaltninger i tilfælde af overtrædelse af bestemmelserne i
denne forordning og meddeler Kommissionen disse foranstaltninger.
Artikel 19
Overgangsbestemmelser
Forordning (EØF) nr. 880/92 ophæves herved. Den gælder dog
fortsat for kontrakter, der er indgået i henhold til dens artikel
12, stk. 1. Afgørelser baseret på forordning (EØF) nr. 880/92
forbliver i kraft, indtil de revideres eller er udløbet.

Medlemsstaterne påser:

a) at de ansvarlige organer er sammensat på en måde, der
sikrer, at de er uafhængige og neutrale

Artikel 20
Revision

b) at de ansvarlige organers forretningsorden sikrer, at alle
berørte parter inddrages aktivt på nationalt plan, samt at der
er en passende gennemsigtighed

Inden den 24. september 2005 gennemgår Kommissionen på
ny ordningen på baggrund af erfaringerne med dens anvendelse.

c) at de ansvarlige organer anvender bestemmelserne i denne
forordning korrekt.

Kommissionen fremsætter forslag til eventuelle ændringer af
forordningen.
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Artikel 21
Afsluttende bestemmelser
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juli 2000.
På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

N. FONTAINE

J. GLAVANY

Formand

Formand
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BILAG I
VEJLEDENDE VURDERINGSSKEMA
Produkters livscyklus
Varer
Miljøforhold

Luftkvalitet
Vandkvalitet
Jordbundsbeskyttelse
Affaldsreduktion
Energibesparelse
Forvaltning af naturressourcer
Forebyggelse af global opvarmning
Beskyttelse af ozonlaget
Miljømæssig sikkerhed
Støj
Biodiversitet

Præproduktion/råvarer

Produktion

Distribution
(herunder
emballage)

Tjenesteydelser

Anvendelse

Genbrug/
Genvinding/
Bortskaffelse

Erhvervelse
af varer til
tjenesteydelser

Tjenesteydelse

Affaldshåndtering

21.9.2000

De Europæiske Fællesskabers Tidende

DA

BILAG II
METODEMÆSSIGE KRAV TIL FASTLÆGGELSE AF MILJØMÆRKEKRITERIER
Indledning
Forløbet med fastlæggelse og udvælgelse af de vigtigste miljøaspekter samt fastlæggelse af miljømærkekriterier omfatter
følgende trin:
— feasibility- og markedsundersøgelse
— livscyklusovervejelser
— forbedringsanalyse
— forslag til kriterier.
Feasibility- og markedsundersøgelse
Feasibility- og markedsundersøgelsen dækker de forskellige typer af de pågældende produktgrupper på fællesskabsmarkedet, de producerede, importerede og solgte mængder samt markedsstrukturen i medlemslandene. Handel i og uden for
Fællesskabet tages ligeledes i betragtning.
Forbrugernes opfattelse, funktionelle forskelle mellem produkttyperne og behovet for at fastlægge undergrupper skal
kortlægges og vurderes.
Livscyklusovervejelser (LCC)
De vigtigste miljøforhold, for hvilke der skal udarbejdes kriterier, defineres gennem anvendelse af livscyklusovervejelser og
arbejdet hermed udføres i overensstemmelse med internationalt anerkendte metoder og standarder. Principperne i EN ISO
14040 og ISO 14024 tages i betragtning, hvor det er relevant.
Forbedringsanalyse
Forbedringsovervejelserne tager navnlig følgende aspekter i betragtning:
— det teoretiske potentiale for miljøforbedring sammenholdt med de mulige ændringer i markedsstrukturerne; dette
baseres på en forbedringsvurdering ud fra livscyklusovervejelser
— den tekniske, industrielle og økonomiske gennemførlighed og markedsændringer
— forbrugeradfærd, -opfattelser og -præferencer, der måtte indvirke på miljømærkets effektivitet.
Forslag om kriterier
Det endelige forslag om miljøkriterier tager de relevante miljøforhold i forbindelse med produktgruppen i betragtning.
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BILAG III
BESKRIVELSE AF MILJØMÆRKET

Miljømærkets form
Miljømærket tildeles produkter, der opfylder kriterierne for alle de udvalgte vigtige miljøforhold. Det omfatter oplysninger
til forbrugerne i overensstemmelse med artikel 8 og følgende skema.
Mærket består af to dele: kasse 1 og kasse 2 som følger.

EU-MILJØMÆRKE

*

*

*

Tildeles varer eller tjenesteydelser, der overholder miljøkravene i
EU's miljømærkeordning.
Licensregistreringsnummer:

Kasse 1

Kasse 2

Kasse 2 indeholder oplysninger om begrundelserne for tildelingen af miljømærket. Disse oplysninger skal vedrøre mindst
én og højst tre miljøpåvirkninger. Oplysningerne har form af en kort beskrivelse med ord.
Dette er et eksempel:

*

lav luftforurening

*

energieffektiv

*

nedsat toksicitet
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Kasse 1 og kasse 2 anvendes sammen, når det er praktisk, men kasse 2 kan, når pladshensyn er en vigtig faktor i
forbindelse med små varer, udelades ved visse anvendelser, forudsat at hele mærket bruges i andre anvendelser i
forbindelse med samme vare. F.eks. kan kasse 1 anvendes alene på selve produktet, hvis hele mærket findes andetsteds på
indpakningen, informationsfoldere eller andet salgsmateriale.

BILAG IV
PROCEDUREMÆSSIGE PRINCIPPER FOR FASTLÆGGELSE AF MILJØMÆRKEKRITERIER
Der gælder følgende proceduremæssige principper for udarbejdelse af miljømærkekriterier samt for kravene til vurdering
og verifikation i forbindelse med disse kriterier:
1. Inddragelse af interesseparter
a) Der nedsættes en specifik ad hoc-gruppe inden for Den Europæiske Unions Miljømærkenævn (EUMN), der
inddrager de parter, der er nævnt i artikel 15, og de ansvarlige organer, der er omhandlet i artikel 14, med henblik
på udarbejdelse af miljømærkekriterier for hver produktgruppe.
b) Interesseparterne inddrages i processen med at indkredse og udvælge de vigtigste miljøforhold og navnlig i følgende
faser:
i) feasibility- og markedsundersøgelse
ii) livscyklusovervejelser
iii) forbedringsanalyse
iv) forslag til kriterier.
Interesseparterne tilstræber så vidt muligt konsensus gennem hele forløbet, samtidig med at der sigtes mod et højt
miljøbeskyttelsesniveau.
Der udarbejdes et resumé af de væsentligste resultater af hver fase, som sendes til deltagerne i god tid før møderne i ad
hoc-arbejdsgruppen.
2. Åben høring og gennemsigtighed
a) Der udarbejdes og offentliggøres en slutrapport med de væsentligste resultater. Interimsdokumenter, der afspejler
resultaterne af de forskellige stadier i arbejdet, stilles til rådighed for alle interesseparter, og deres kommentarer
hertil tages i betragtning.
b) Der foretages en åben høring om indholdet af denne rapport. Der gives en periode på mindst 60 dage til
fremsendelse af bemærkninger, før kriterierne forelægges udvalget efter proceduren i artikel 17. Alle modtagne
bemærkninger tages i betragtning. På anmodning gives der oplysninger om, hvorvidt bemærkningerne er blevet
fulgt op.
c) Rapporten indeholder et kort referat og bilag med detaljerede opgørelsesberegninger.
3. Fortrolighed
Der skal sikres beskyttelse af fortrolige oplysninger, der gives af enkeltpersoner, offentlige organisationer, private
selskaber, interessegrupper, interesseparter eller andre kilder.
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BILAG V
GEBYRER
1. Ansøgningsgebyr
For hver ansøgning om tildeling af et mærke betales et gebyr i relation til omkostningerne ved ansøgningens
behandling. Der fastsættes et minimums- og et maksimumsbeløb.
For SMV (1) samt for fabrikanter og tjenesteudbydere i udviklingslande nedsættes ansøgningsgebyret med mindst 25 %.
2. Årligt gebyr
Hver ansøger, der har fået tildelt et miljømærke, betaler et årligt gebyr for mærkets anvendelse til det kompetente
organ, der har tildelt mærket.
Det årlige gebyr dækker en periode, der begynder den dag, miljømærket tildeles ansøgeren.
Det årlige gebyr beregnes i forhold til den årlige omsætning i Fællesskabet af det produkt, som miljømærket er tildelt.
Der fastsættes et minimums- og et maksimumsbeløb.
For SMV (1) samt for fabrikanter og tjenesteudbydere i udviklingslande nedsættes det årlige gebyr med mindst 25 %.
Ansøgere, som allerede er certificeret i overensstemmelse med EMAS eller ISO 14001, kan opnå yderligere nedsættelser af det årlige gebyr.
Der kan desuden, hvis det er velbegrundet, opnås yderligere nedsættelser af gebyret efter proceduren i artikel 17.
3. Udgift til prøvning og kontrol
Hverken ansøgningsgebyret eller det årlige gebyr omfatter udgifter til den prøvning og kontrol, der måtte være
nødvendig for produkter, der er genstand for ansøgninger. Ansøgerne skal selv afholde omkostningerne ved sådan
prøvning og kontrol.
Ved formuleringen af kravene til vurdering og verifikation skal målsætningen være en konsekvent begrænsning af
omkostningerne. Dette er navnlig vigtigt for at gøre det lettere for SMV at deltage i ordningen med et EF-miljømærke
og derved bidrage til en større udbredelse af dette.

(1) Som defineret i Kommissionens henstilling 96/280/EF (EFT L 107 af 30.4.1996, s. 4).
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1981/2000
af 20. september 2000
om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og
grøntsager
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(2)

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.

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 21. september 2000.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. september 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 20. september 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
999
052
628
999
052
999
052
388
524
528
999
052
064
400
999
388
400
512
800
804
999
052
064
999
052
624
999
052
060
064
066
400
624
999

85,5
85,5
85,5
145,8
115,7
69,2
69,2
70,1
70,4
54,6
62,1
64,3
84,4
58,3
226,3
123,0
206,1
57,3
87,9
205,8
76,2
126,7
85,8
56,6
71,2
129,0
190,8
159,9
61,5
64,9
61,3
69,7
125,4
249,9
105,5

0707 00 05

0709 90 70
0805 30 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

0809 30 10, 0809 30 90

0809 40 05

(1) Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2543/1999 (EFT L 307 af 2.12.1999, s. 46). Koden
»999« repræsenterer »anden oprindelse«.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1982/2000
af 20. september 2000
om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med
den ottende dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1531/2000
og den forventede udvikling på markedet for sukker i
Fællesskabet og på verdensmarkedet.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

(3)

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2038/1999 af
13. september 1999 om den fælles markedsordning for
sukker (1), ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr.
1527/2000 (2), særlig artikel 18, stk. 5, andet afsnit, og

Efter gennemgang af tilbuddene bør de bestemmelser,
der er nævnt i artikel 1, fastsættes for den ottende
dellicitation.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1531/
2000 af 13. juli 2000 om en løbende licitation med
henblik på fastsættelse af en eksportafgift og/eller
eksportrestitution for hvidt sukker (3), foranstaltes dellicitationer med henblik på eksport af dette sukker.
I henhold til bestemmelserne i artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1531/2000 fastsættes der i påkommende
tilfælde for den pågældende dellicitation et maksimalt
restitutionsbeløb især under hensyntagen til situationen

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
For den ottende dellicitation for hvidt sukker, ifølge forordning
(EF) nr. 1531/2000, fastsættes maksimumseksportrestitutionen
til 40,157 EUR/100 kg.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 21. september 2000.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. september 2000.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 252 af 25.9.1999, s. 1.
(2) EFT L 175 af 14.7.2000, s. 59.
(3) EFT L 175 af 14.7.2000, s. 69.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1983/2000
af 20. september 2000
om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i
sektoren for sukker
vedrører en ringe mængde, der ikke er repræsentativ for
markedet. Der skal heller ikke tages hensyn til tilbudspriser, som ikke kan anses for repræsentative for markedets faktiske udvikling.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2038/1999 af
13. september 1999 om den fælles markedsordning for
sukker (1), ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr.
1527/2000 (2),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1422/
95 af 23. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser for
import af melasse inden for sektoren for sukker og om
ændring af forordning (EØF) nr. 785/68 (3), særlig artikel
1, stk. 2 og artikel 3, stk. 1, og

(5)

For at opnå sammenlignelige oplysninger vedrørende
melasse af standardkvalitet skal priserne alt efter kvaliteten af den tilbudte melasse forhøjes eller nedsættes i
det omfang, der følger af anvendelsen af artikel 6 i
forordning (EØF) nr. 785/68.

(6)

Undtagelsesvis kan en repræsentativ pris i et begrænset
tidsrum opretholdes på uændret niveau, når den tilbudspris, der har tjent som grundlag for den foregående
konstatering af den repræsentative pris, ikke er kommet
til Kommissionens kendskab, og de foreliggende tilbudspriser, som ikke synes at være tilstrækkeligt repræsentative for markedets faktiske tendens, ville føre til pludselige og væsentlige ændringer i den repræsentative pris.

(7)

Når der eksisterer en forskel mellem udløsningsprisen
for det pågældende produkt og den repræsentative pris,
bør der fastsættes tillægsimporttold på betingelserne i
artikel 3 i forordning (EF) nr. 1422/95. Såfremt importtolden suspenderes i medfør af artikel 5 i forordning (EF)
nr. 1422/95, bør der fastsættes særlige beløb for denne
told.

(8)

Anvendelse af disse bestemmelser giver anledning til at
fastsætte de repræsentative priser og tillægsimporttolden
for de pågældende produkter som anført i bilaget til
nærværende forordning.

(9)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

ud fra følgende betragtninger:
(1)

I forordning (EF) nr. 1422/95 fastsættes, at cif-prisen ved
import af melasse, i det følgende benævnt »den repræsentative pris«, fastsættes i overensstemmelse med
Kommissionens forordning (EØF) nr. 785/68 (4). Denne
pris fastsættes for den standardkvalitet, der er defineret i
artikel 1 i nævnte forordning.

(2)

Den repræsentative pris for melasse beregnes for et EFgrænseovergangssted, som er Amsterdam. Denne pris
skal beregnes på grundlag af de gunstigste købsmuligheder på verdensmarkedet, som konstateres på grundlag
af noteringer eller priser på dette marked, der er justeret
under hensyntagen til eventuelle kvalitetsforskelle i
forhold til standardkvaliteten. Standardkvaliteten for
melasse blev defineret ved forordning (EØF) nr. 785/68.
Ved konstateringen af de gunstigste købsmuligheder på
verdensmarkedet skal der tages hensyn til samtlige
oplysninger om tilbud på verdensmarkedet, om konstaterede priser på vigtige markeder i tredjelande samt om
købekontrakter indgået i den internationale samhandel,
som Kommissionen har fået kendskab til enten gennem
medlemsstaterne eller på eget initiativ. Ved denne
konstatering kan et gennemsnit af flere priser lægges til
grund i henhold til artikel 7 i forordning (EØF) nr.
785/68 på betingelse af, at dette gennemsnit kan anses
som repræsentativt for markedets faktiske tendens.

(3)

Der skal ikke tages hensyn til oplysningerne, når det ikke
drejer sig om produkter af sund og sædvanlig handelskvalitet, eller når den i tilbuddet nævnte pris kun

(4)

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

252
175
141
145

af
af
af
af

25.9.1999,
14.7.2000,
24.6.1995,
27.6.1968,

s.
s.
s.
s.

1.
59.
12.
12.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De repræsentative priser og tillægstolden ved import af de i
artikel 1 i forordning (EF) nr. 1422/95 omhandlede produkter
fastsættes som angivet i bilaget.

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 21. september 2000.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. september 2000.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

BILAG
til forordning om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i
sektoren for sukker
(EUR)

Repræsentativ pris
pr. 100 kg netto af det
pågældende produkt

Tillægstold
pr. 100 kg netto af det
pågældende produkt

Told, der skal opkræves
ved import som følge
af suspension, jf. artikel 5
i forordning (EF) nr. 1422/95,
pr. 100 kg netto
af det pågældende produkt (2)

1703 10 00 (1)

9,48

—

0

1703 90 00 ( )

10,19

—

0

KN-kode

1

(1) Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i artikel 1 i forordning (EØF) nr. 785/68, som ændret.
(2) Dette beløb erstatter i overensstemmelse med artikel 5 i forordning (EF) nr. 1422/95 toldsatsen i den fælles toldtarif fastsat for disse
produkter.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1984/2000
af 20. september 2000
om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand
tiden gældende eksportrestitutioner i overensstemmelse
med bilaget til nærværende forordning —

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2038/1999 af
13. september 1999 om den fælles markedsordning for
sukker (1), ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr.
1527/2000 (2), særlig artikel 18, stk. 5, tredje afsnit, og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

ud fra følgende betragtninger:

De i bilaget til forordning (EF) nr. 1937/2000 fastsatte eksportrestitutioner for de produkter, som er nævnt i artikel 1, stk. 1,
litra a), i forordning (EF) nr. 2038/1999, i uforarbejdet stand og
ikke denaturerede, ændres til de beløb, der er angivet i bilaget.

(1)

Eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker er
fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1937/
2000 (3).

(2)

Anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forordning (EF) nr. 1937/2000 på de oplysninger, som
Kommissionen har kendskab til, fører til at ændre de for

Artikel 1

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 21. september 2000.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. september 2000.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 252 af 25.9.1999, s. 1.
(2) EFT L 175 af 14.7.2000, s. 59.
(3) EFT L 232 af 14.9.2000, s. 9.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 20. september 2000 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og
råsukker i uforarbejdet stand
Produktkode

Bestemmelse

Måleenhed

1701 11 90 9100
1701 11 90 9910
1701 11 90 9950
1701 12 90 9100
1701 12 90 9910
1701 12 90 9950
1701 91 00 9000

A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00

1701 99 10 9100
1701 99 10 9910
1701 99 10 9950
1701 99 90 9100

A00
A00
A00
A00

EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/1 % saccharose × 100 kg
nettoprodukt
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/1 % saccharose × 100 kg
nettoprodukt

Restitutionsbeløb

33,75
31,39
33,75
31,39

(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)

0,3669
36,69
37,10
37,10
0,3669

(1) Dette beløb anvendes for råsukker med et udbytte på 92 %. Såfremt det udførte råsukkers udbytte ikke udgør 92 %, beregnes størrelsen af
den restitution, der skal anvendes, i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 19, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2038/1999.
(2) Denne fastsættelse blev suspenderet ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 2689/85 (EFT L 255 af 26.9.1985, s. 12), ændret ved
Rådets forordning (EØF) nr. 3251/85 (EFT L 309 af 21.11.1985, s. 14).

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens ændrede forordning
(EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret.
De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2543/1999 (EFT L 307 af
2.12.1999, s. 46).
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1985/2000
af 20. september 2000
om ændring af forordning (EF) nr. 1487/95 om forsyningsopgørelsen for De Kanariske Øer
vedrørende varer hidrørende fra svinekødssektoren og om støtte for produkter fra Fællesskabet
noteringerne og priserne for kornprodukter i den europæiske del af Fællesskabet og på verdensmarkedet bør
støtten til forsyningen af De Kanariske Øer på ny fastsættes til de i bilaget anførte beløb.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1601/92 af
15. juni 1992 om særlige foranstaltninger for visse landbrugsprodukter til fordel for De Kanariske Øer (1), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 1257/1999 (2), særlig artikel 4, stk. 4, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
Støtten til levering af svinekødsprodukter til De Kanariske Øer blev fastsat ved Kommissionens forordning
(EF) nr. 1487/95 af 28. juni 1995 om forsyningsopgørelsen for De Kanariske Øer vedrørende varer hidrørende
fra svinekødssektoren og om støtte for produkter fra
Fællesskabet (3), senest ændret ved forordning (EF) nr.
1318/2000 (4). Ved beregning af støtten til levering af
svinekødsprodukter til De Kanariske Øer bør der tages
hensyn til det eksisterende forhold mellem støtte til korn
og støtte til svinekød. Efter de indtrufne ændringer af

(2)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Svinekød —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Bilag II til forordning (EF) nr. 1487/95 affattes som anført i
bilaget til denne forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 1. oktober 2000.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. september 2000.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

173
160
145
149

af
af
af
af

27.6.1992,
26.6.1999,
29.6.1995,
23.6.2000,

s.
s.
s.
s.

13.
80.
63.
6.
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BILAG

»BILAG II

Støtte, der ydes for produkter, som stammer fra Fællesskabets marked
(EUR/100 kg nettovægt)
Produktkode

Støtte

0203 21 10 9000
0203 22 11 9100
0203 22 19 9100
0203 29 11 9100
0203 29 13 9100
0203 29 15 9100
0203 29 55 9110

7,8
11,7
7,8
7,8
11,7
7,8
13,2

NB: Produktkoderne og fodnoterne er defineret i Kommissionens forordning (EØF) nr.
3846/87.«

L 237/21

L 237/22

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

21.9.2000

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1986/2000
af 20. september 2000
om ændring af forordning (EØF) nr. 1725/92 om gennemførelsesbestemmelser for den særlige
ordning for forsyning af Azorerne og Madeira med svinekødsprodukter
for kornprodukter i den europæiske del af Fællesskabet
og på verdensmarkedet bør støtten til forsyningen af
Azorerne og Madeira på ny fastsættes til de i bilaget
anførte beløb.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1600/92 af
15. juni 1992 om særlige foranstaltninger for visse landbrugsprodukter til fordel for Azorerne og Madeira (1), senest ændret
ved forordning (EF) nr. 1257/1999 (2), særlig artikel 10, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
Støtten til levering af svinekødsprodukter til Azorerne
og Madeira blev fastsat ved Kommissionens forordning
(EØF) nr. 1725/92 af 30. juni 1992 om gennemførelsesbestemmelser for den særlige ordning for forsyning af
Azorerne og Madeira med svinekødsprodukter (3), senest
ændret ved forordning (EF) nr. 1317/2000 (4). Ved
beregning af støtten til svinekødsprodukter til Azorerne
og Madeira bør der tages hensyn til det eksisterende
forhold mellem støtte til korn og støtte til svinekød.
Efter de indtrufne ændringer af noteringerne og priserne

(2)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Svinekød —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Bilag II til forordning (EØF) nr. 1725/92 affattes som anført i
bilaget til denne forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 1. oktober 2000.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. september 2000.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

173
160
179
149

af
af
af
af

27.6.1992, s. 1.
26.6.1999, s. 80.
1.7.1992, s. 95.
23.6.2000, s. 3.
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BILAG
»BILAG II
Støtte, der ydes for de i bilag I omhandlede produkter, som stammer fra Fællesskabets marked
(EUR/100 kg nettovægt)
Produktkode

Støtte

0203 11 10 9000
0203 12 11 9100
0203 12 19 9100
0203 19 11 9100
0203 19 13 9100
0203 19 15 9100
0203 19 55 9110
0203 19 55 9310

7,8
11,7
7,8
7,8
11,7
7,8
13,2
13,2

0203 21 10 9000
0203 22 11 9100
0203 22 19 9100
0203 29 11 9100
0203 29 13 9100
0203 29 15 9100
0203 29 55 9110

7,8
11,7
7,8
7,8
11,7
7,8
13,2

NB: Produktkoderne og fodnoterne er defineret i Kommissionens forordning
(EØF) nr. 3846/87 som ændret (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).«
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1987/2000
af 20. september 2000
om fastsættelse af niveauet for Fællesskabets kvantitative lofter ved genindførsel i Det Europæiske
Fællesskab af tekstilprodukter i kategori 13 med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter økonomisk passiv forædling i dette land og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

Tabellen i bilag VII til forordning (EØF) nr. 3030/93 bør
derfor ændres.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Tekstiludvalgets udtalelse —

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93 af
12. oktober 1993 om den fælles ordning for indførsel af visse
tekstilvarer med oprindelse i tredjelande (1), senest ændret ved
Kommissionens forordning (EF) nr. 1591/2000 (2), særlig
artikel 3, stk. 3, i bilag VII, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Artikel 3, stk. 3, i bilag VII til forordning (EØF) nr.
3030/93 fastsætter, at allerede gældende specifikke
kvantitative lofter for genindførsel efter økonomisk
passiv forædling om nødvendigt kan tilpasses.

(2)

Det gældende kvantitative loft for genindførsel i Det
Europæiske Fællesskab af tekstilvarer i kategori 13 med
oprindelse i Folkerepublikken Kina efter økonomisk
passiv forædling i dette land er ikke tilstrækkeligt til at
dække importørernes behov indtil udløbet af den nuværende bilaterale aftale om handel med tekstilvarer.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
1.
Fællesskabets kvantitative lofter for 2000 for genindførsel
i Fællesskabet af tekstilprodukter i kategori 13 med oprindelse i
Folkerepublikken Kina efter økonomisk passiv forædling i dette
land fastsættes herved til 827 000 stk.
2.
Tabellen i bilag VII til forordning (EØF) nr. 3030/93
ændres tilsvarende.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. september 2000.
På Kommissionens vegne
Pascal LAMY

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 275 af 8.11.1993, s. 1.
(2) EFT L 186 af 25.7.2000, s. 1.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1988/2000
af 20. september 2000
om suspension af indførsel i Fællesskabet af enheder af visse arter af vilde dyr og planter
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(4)

Artikel 41 i Kommissionens forordning (EF) nr. 939/
97 (4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1006/98 (5),
indeholder bestemmelser om medlemsstaternes gennemførelse af de restriktioner, der fastsættes af
Kommissionen.

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Handel
med Vilde Dyr og Planter —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 af 9.
december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved
kontrol af handelen hermed (1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1476/1999 (2), særlig artikel 19, nr. 2,
efter høring af Den Videnskabelige Undersøgelsesgruppe, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

I henhold til artikel 4, stk. 6, i forordning (EF) nr. 338/
97 kan Kommissionen fastsætte generelle restriktioner
eller restriktioner, der vedrører visse oprindelseslande,
for indførsel i Fællesskabet af enheder af arter, og stykket
indeholder kriterierne for sådanne restriktioner.
Listen over sådanne restriktioner er senest fastsat ved
Kommissionens forordning (EF) nr. 1968/1999 (3);
denne liste bør nu revideres på grundlag af artikel 4, stk.
6, første afnsit, i forordning (EF) nr. 338/97; af hensyn
til klarheden bør listen i forordning (EF) nr. 1968/1999
erstattes i sin helhed; forordning (EF) nr. 1968/1999 bør
derfor ophæves.
Oprindelseslandene for de arter, der er omfattet af disse
restriktioner, er blevet hørt.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Medmindre andet fremgår af bestemmelserne i artikel 41 i
Rådets forordning (EF) nr. 939/97, suspenderes indførsel i
Fællesskabet af enheder af de arter af vilde dyr og planter, der
er opført i bilaget til nærværende forordning.
Artikel 2
Forordning (EF) nr. 1968/1999 ophæves hermed.
Artikel 3
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. september 2000.
På Kommissionens vegne
Margot WALLSTRÖM

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 61 af 3.3.1997, s. 1.
(2) EFT L 171 af 7.7.1999, s. 5.
(3) EFT L 244 af 16.9.1999, s. 22.

(4) EFT L 140 af 30.5.1997, s. 9.
(5) EFT L 145 af 15.5.1998, s. 3.
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BILAG

Enheder af arter opført i bilag A til forordning (EF) nr. 338/97, for hvilke indførsel i Fællesskabet er forbudt

Arter

Oprindelse

Enheder

På grund af
artikel 4,
stk. 6, litra

Oprindelseslande

FAUNA
MAMMALIA
CARNIVORA
Felidae
Lynx lynx

Vild

Alle

Aserbajdsjan,
Ukraine

Vild

Alle

Kasakhstan

Moldova,

Litauen,

a

Bovidae
Ovis ammon nigirimontana

a

Enheder af arter opført i bilag B til forordning (EF) nr. 338/97, for hvilke indførsel i Fællesskabet er forbudt

Arter

Oprindelse

Enheder

På grund af
artikel 4,
stk. 6, litra

Oprindelseslande

FAUNA
MAMMALIA
MONOTREMATA
Tachyglossidae
Zaglossus bruijni

Vild

Alle

Alle

b

Arctocebus aureus

Vild

Alle

Den
Centralafrikanske
Gabon

Arctocebus calabarensis

Vild

Alle

Nigeria

b

Nycticebus pygmaeus

Vild

Alle

Alle

b

Euoticus pallidus (synonym Galago elegantulus
pallidus )

Vild

Alle

Nigeria

b

Galago matschiei (synonym G. inustus )

Vild

Alle

Rwanda

b

Galago senegalensis

Vild

Alle

Djibouti

b

Galagoides demidoff (synonym Galago demidovii )

Vild

Alle

Burkina Faso, Den Centralafrikanske
Republik, Kenya, Senegal

b

Galagoides zanzibaricus (synonym Galago zanzibaricus )

Vild

Alle

Malawi

b

Callithrix argentata

Vild

Alle

Paraguay

b

Callithrix geoffroyi (synonym C. jacchus geoffroyi )

Vild

Alle

Brasilien

b

Saguinus labiatus

Vild

Alle

Colombia

b

Alouatta fusca

Vild

Alle

Alle

b

Alouatta seniculus

Vild

Alle

Trinidad og Tobago

b

PRIMATES
Loridae
Republik,

b

Galagonidae

Callitricidae

Cebidae
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Enheder

Oprindelseslande

På grund af
artikel 4,
stk. 6, litra

Ateles belzebuth

Vild

Alle

Alle

b

Ateles fusciceps

Vild

Alle

Alle

b

Ateles geoffroyi

Vild

Alle

Alle

b

Ateles paniscus

Vild

Alle

Peru

b

Callicebus torquatus

Vild

Alle

Ecuador

b

Cebus albifrons

Vild

Alle

Guyana

b

Cebus capucinus

Vild

Alle

Belize, Venezuela

b

Cebus olivaceus

Vild

Alle

Peru

b

Chiropotes satanas

Vild

Alle

Brasilien

b

Lagothrix lagothricha

Vild

Alle

Alle

b

Alleenopithecus nigroviridis

Vild

Alle

Alle

b

Cercopithecus ascanius

Vild

Alle

Burundi

b

Cercopithecus cephus

Vild

Alle

Den Centralafrikanske Republik

b

Cercopithecus dryas (inklusive C. salongo)

Vild

Alle

Den Demokratiske Republik Congo

b

Cercopithecus erythrogaster

Vild

Alle

Alle

b

Cercopithecus erythrotis

Vild

Alle

Alle

b

Cercopithecus hamlyni

Vild

Alle

Alle

b

Cercopithecus pogonias

Vild

Alle

Cameroun, Ækvatorialguinea, Nigeria

b

Cercopithecus

Vild

Alle

Cameroun, Ækvatorialguinea, Nigeria

b

Colobus guereza

Vild

Alle

Ækvatorialguinea

b

Colobus polykomos

Vild

Alle

Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria

b

Lophocebus albigena (synonym Cercocebus albigena )

Vild

Alle

Kenya, Nigeria

b

Macaca arctoides

Vild

Alle

Indien, Malaysia, Thailand

b

Macaca assamensis

Vild

Alle

Nepal

b

Macaca cyclopis

Vild

Alle

Alle

b

Macaca fascicularis

Vild

Alle

Bangladesh, Indien

b

Macaca maura

Vild

Alle

Indonesien

b

Macaca nemestrina

Vild

Alle

Kina

b

Macaca nemestrina pagensis

Vild

Alle

Indonesien

b

Macaca nigra

Vild

Alle

Indonesien

b

Macaca ochreata

Vild

Alle

Indonesien

b

Macaca sylvanus

Vild

Alle

Algeriet, Marokko

b

Papio hamadryas

Vild

Alle

Guinea-Bissau, Liberia, Libyen

b

Procolobus badius (synonym Colobus badius)

Vild

Alle

Alle

b

Procolobus verus (synonym Colobus verus)

Vild

Alle

b

Trachypithecus
phayrei)

Presbytis

Vild

Alle

Benin, Côte d'Ivoire, Ghana, Sierra
Leone, Togo
Cambodja, Kina, Indien

Trachypithecus vetulus (synonym Presbytis senex)

Vild

Alle

Sri Lanka

b

Cercopithecidae

(synonym C. Ihoesti preussi)

phayrei

(synonym

b
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Enheder

Oprindelseslande

På grund af
artikel 4,
stk. 6, litra

XENARTHRA
Myrmecophagidae
Myrmecophaga tridactyla

Vild

Alle

Belize, Uruguay

b

Ratufa affinis

Vild

Alle

Singapore

b

Ratufa bicolor

Vild

Alle

Kina

b

Vild

Alle

Bolivia, Peru

b

Cynogale bennettii

Vild

Alle

Brunei, Kina, Indonesien, Malaysia,
Singapore, Thailand, Vietnam

b

Eupleres goudotii

Vild

Alle

Madagaskar

b

Fossa fossana

Vild

Alle

Madagaskar

b

Leptailurus serval

Vild

Alle

Algeriet

b

Oncifelis colocolo

Vild

Alle

Chile

b

Prionailurus bengalensis

Vild

Alle

Macao

b

Vild

Alle

Angola

b

Hexaprotodon liberiensis (synonym Choeropsis
liberiensis)

Vild

Alle

Côte d'Ivoire, Guinea, Guinea-Bissau,
Nigeria, Sierra Leone

b

Hippopotamus amphibius

Vild

Alle

Gambia, Liberia, Niger, Nigeria, Sierra
Leone

b

Vild

Alle, bortset fra
— enheder, der udgør en del af
den bestand, der er registreret i Argentina, forudsat
at tilladelserne bekræftes af
Sekretariatet, inden de accepteres af medlemsstaterne ved
indførslen
— produkter opnået fra klipning
af levende dyr foretaget under
det godkendte forvaltningsprogram, behørigt mærket og
registreret
— ikke-kommerciel udførsel af
begrænsede mængder uld til
industriel prøvning, indtil
500 kg om året

Argentina

b

RODENTIA
Sciuridae

CARNIVORA
Canidae
Chrysocyon brachyurus
Viverridae

Felidae

PERISSODACTYLA
Equidae
Equus zebra hartmannae
ARTIODACTYLA
Hippopotamidae

Camelidae
Lama guanicoe
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Enheder

Oprindelseslande

På grund af
artikel 4,
stk. 6, litra

Moschidae
Moschus chrysogaster

Vild

Alle

Kina

b

Moschus berezovski

Vild

Alle

Kina

b

Moschus fuscus

Vild

Alle

Kina

b

Moschus moschiferus

Vild

Alle

Kina, Den Russiske Føderation

b

Vild

Alle

Alle

b

Vild

Alle

Zambia

b

Vild

Alle

Madagaskar

b

Accipiter brachyurus

Vild

Alle

Papua Ny Guinea

b

Accipiter gundlachi

Vild

Alle

Cuba

b

Accipiter imitator

Vild

Alle

Papua Ny Guinea, Salomonøerne

b

Buteo galapagoensis

Vild

Alle

Ecuador

b

Buteo ridgwayi

Vild

Alle

Den Dominikanske Republik, Haiti

b

Erythrotriorchis radiatus

Vild

Alle

Australien

b

Gyps coprotheres

Vild

Alle

Mozambique, Namibia, Swaziland

b

Harpyopsis novaeguineae

Vild

Alle

Indonesien, Papua Ny Guinea

b

Leucopternis lacernulata

Vild

Alle

Brasilien

b

Leucopternis occidentalis

Vild

Alle

Ecuador, Peru

b

Lophoictinia isura

Vild

Alle

Australien

b

Spizaetus bartelsi

Vild

Alle

Indonesien

b

Falco deiroleucus

Vild

Alle

Belize, Guatemala

b

Falco fasciinucha

Vild

Alle

Botswana, Etiopien, Kenya, Malawi,
Mozambique, Sydafrika, Sudan,
Tanzania, Zambia, Zimbabwe

b

Falco hypoleucos

Vild

Alle

Australien, Papua Ny Guinea

b

Micrastur plumbeus

Vild

Alle

Colombia, Ecuador

b

Vild

Alle

Indonesien, Malaysia

b

Balearica pavonina

Vild

Alle

Guinea, Mali

b

Balearica regulorum

Vild

Alle

Angola, Botswana, Burundi, Den
Demokratiske Republik Congo, Kenya,
Lesotho, Malawi, Mozambique,
Namibia, Rwanda, Sydafrika, Swaziland, Uganda, Zambia, Zimbabwe

b

Grus carunculatus

Vild

Alle

Alle

b

Bovidae
Ovis ammon (except subarter nigrimontana og
hogdsonii)
AVES
CICONIIFORMES
Balaenicipitidae
Balaeniceps rex
ANSERIFORMES
Anatidae
Anas bernieri
FALCONIFORMES
Accipitridae

Falconidae

GALLIFORMES
Phasianidae
Polyplectron schleiermacheri
GRUIFORMES
Gruidae
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På grund af
artikel 4,
stk. 6, litra

COLUMBIFORMES
Columbidae
Goura cristata

Vild

Alle

Indonesien

b

Goura scheepmakeri

Vild

Alle

Indonesien

b

Goura victoria

Vild

Alle

Indonesien

b

Vild

Alle

Tanzania

b

Farmet

Alle

Mozambique

b

Agapornis lilianae

Vild

Alle

Tanzania

b

Agapornis nigrigenis

Vild

Alle

Alle

b

Agapornis pullarius

Vild

Alle

Angola, Kenya, Togo

b

Agapornis roseicollis

Vild

Alle

Botswana

b

Alisterus chloropterus chloropterus

Vild

Alle

Indonesien

b

Amazona agilis

Vild

Alle

Jamaica

b

Amazona auropalliata

Vild

Alle

Honduras

b

Amazona autumnalis

Vild

Alle

Ecuador

b

Amazona collaria

Vild

Alle

Jamaica

b

Amazona mercenaria

Vild

Alle

Venezuela

b

Amazona oratrix

Vild

Alle

Belize, Guatemala, Honduras, Mexico

b

Amazona xanthops

Vild

Alle

Bolivia, Paraguay

b

Ara ararauna

Vild

Alle

Trinidad og Tobago

b

Ara chloropterus

Vild

Alle

Argentina, Panama

b

Ara couloni

Vild

Alle

Bolivia, Brasilien

b

Ara severa

Vild

Alle

Guyana

b

Aratinga acuticaudata

Vild

Alle

Uruguay

b

Aratinga aurea

Vild

Alle

Argentina

b

Aratinga auricapilla

Vild

Alle

Alle

b

Aratinga erythrogenys

Vild

Alle

Peru

b

Aratinga euops

Vild

Alle

Cuba

b

Aratinga solstitialis

Vild

Alle

Venezuela

b

Bolborhynchus ferrugineifrons

Vild

Alle

Colombia

b

Cacatua sanguinea

Vild

Alle

Indonesien

b

Cacatua sulphurea

Vild

Alle

Indonesien

b

Charmosyna amabilis

Vild

Alle

Fiji

b

Charmosyna diadema

Vild

Alle

Alle

b

Cyanoliseus patagonus

Vild

Alle

Chile, Uruguay

b

Deroptyus accipitrinus

Vild

Alle

Peru

b

Eclectus roratus

Vild

Alle

Indonesien

b

Eunymphicus cornutus

Vild

Alle

Ny Kaledonien

b

Forpus xanthops

Vild

Alle

Peru

b

Hapalopsittaca amazonina

Vild

Alle

Alle

b

Hapalopsittaca fuertesi

Vild

Alle

Colombia

b

Hapalopsittaca pyrrhops

Vild

Alle

Alle

b

Leptosittaca branickii

Vild

Alle

Alle

b

Lorius domicella

Vild

Alle

Indonesien

b

PSITTACIFORMES
Psittacidae
Agapornis fischeri
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artikel 4,
stk. 6, litra

Nannopsittaca panychlora

Vild

Alle

Brasilien

b

Neophema splendida

Vild

Alle

Australien

b

Pionus chalcopterus

Vild

Alle

Peru

b

Poicephalus cryptoxanthus

Vild

Alle

Tanzania

b

Poicephalus meyeri

Vild

Alle

Tanzania

b

Poicephalus robustus

Vild

Alle

Botswana, Gambia, Mali, Namibia,
Nigeria, Senegal, Sydafrika, Swaziland,
Togo

b

Poicephalus rufiventris

Vild

Alle

Tanzania

b

Polytelis alexandrae

Vild

Alle

Australien

b

Prioniturus luconensis

Vild

Alle

Filippinerne

b

Psittacula alexandri

Vild

Alle

Indonesien

b

Psittacula finschii

Vild

Alle

Bangladesh, Cambodja

b

Psittacula roseata

Vild

Alle

Kina

b

Psittacus erithacus

Vild

Alle

Benin, Burundi, Liberia, Mali, Togo

b

Psittinus cyanurus

Vild

Alle

Vietnam

b

Psittrichas fulgidus

Vild

Alle

Alle

b

Pyrrhura albipectus

Vild

Alle

Ecuador

b

Pyrrhura calliptera

Vild

Alle

Colombia

b

Pyrrhura leucotis

Vild

Alle

Brasilien

b

Pyrrhura orcesi

Vild

Alle

Ecuador

b

Pyrrhura picta

Vild

Alle

Colombia

b

Pyrrhura viridicata

Vild

Alle

Colombia

b

Tanygnathus gramineus

Vild

Alle

Indonesien

b

Touit melanonotus

Vild

Alle

Brasilien

b

Touit surda

Vild

Alle

Brasilien

b

Trichoglossus johnstoniae

Vild

Alle

Filippinerne

b

Triclaria malachitacea

Vild

Alle

Argentina, Brasilien

b

Tauraco corythaix

Vild

Alle

Mozambique

b

Tauraco fischeri

Vild

Alle

Tanzania

b

Tauraco ruspolii

Vild

Alle

Etiopien

b

Phodilus prigoginei

Vild

Alle

Den Demokratiske Republik Congo

b

Tyto aurantia

Vild

Alle

Papua Ny Guinea

b

Tyto inexspectata

Vild

Alle

Indonesien

b

Tyto manusi

Vild

Alle

Papua Ny Guinea

b

Tyto nigrobrunnea

Vild

Alle

Indonesien

b

Tyto sororcula

Vild

Alle

Indonesien

b

CUCULIFORMES
Musophagidae

STRIGIFORMES
Tytonidae
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Strigidae
Bubo philippensis

Vild

Alle

Filippinerne

b

Bubo vosseleri

Vild

Alle

Tanzania

b

Glaucidium albertinum

Vild

Alle

Den Demokratiske Republik Congo,
Rwanda

b

Ketupa blakistoni

Vild

Alle

Kina, Japan, Den Russiske Føderation

b

Ketupa ketupu

Vild

Alle

Singapore

b

Nesasio solomonensis

Vild

Alle

Papua Ny Guinea, Salomonøerne

b

Ninox affinis

Vild

Alle

Indien

b

Ninox rudolfi

Vild

Alle

Indonesien

b

Otus angelinae

Vild

Alle

Indonesien

b

Otus fuliginosus

Vild

Alle

Filippinerne

b

Otus longicornis

Vild

Alle

Filippinerne

b

Otus magicus

Vild

Alle

Seychellerne

b

Otus mindorensis

Vild

Alle

Filippinerne

b

Otus mirus

Vild

Alle

Filippinerne

b

Otus pauliani

Vild

Alle

Comorerne

b

Otus rutilus

Vild

Alle

Comorerne

b

Scotopelia ussheri

Vild

Alle

Côte d'Ivoire, Ghana, Guinea, Liberia,
Sierra Leone

b

Strix davidi

Vild

Alle

Kina

b

Vild

Alle

Thailand

b

Vild

Alle

Alle

b

Callagur borneoensis

Vild

Alle

Alle

b

Trachemys scripta elegans

Alle

Levende

Alle

d

Vild

Alle

Argentina

b

Vild

Levende

Alle

c

Vild

Alle

Bolivia, Ecuador

b

Vild

Levende

Alle

c

Vild

Alle

Bangladesh, Pakistan

b

Vild

Levende

Alle

c

Geochelone gigantea

Vild

Alle

Seychellerne

b

Geochelone pardalis

Vild

Alle

Mozambique, Tanzania, Zambia

b

Farmet

Alle

Mozambique

b

CORACIIFORMES
Bucerotidae
Buceros rhinoceros
PASSERIFORMES
Pittidae
Pitta nympha
REPTILIA
TESTUDINES
Emydidae

Testudinidae
Geochelone chilensis
Geochelone denticulata
Geochelone elegans
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Geochelone platynota

Vild

Alle

Myanmar

b

Gopherus agassizii

Vild

Alle

Alle

b

Gopherus berlandieri

Vild

Alle

Alle

b

Gopherus polyphemus

Vild

Alle

USA

b

Homopus areolatus

Vild

Levende

Alle

c

Homopus boulengeri

Vild

Levende

Alle

c

Homopus femoralis

Vild

Levende

Alle

c

Homopus signatus

Vild

Levende

Alle

c

Indotestudo elongata

Vild

Alle

Bangladesh, Kina, Indien

b

Indotestudo forstenii

Vild

Alle

Alle

b

Kinixys belliana

Vild

Alle

Mozambique

b

Farmet

Alle

Benin, Mozambique

b

Vild

Levende

Alle

c

Vild

Alle

Togo

b

Vild

Levende

Alle

c

Farmet

Alle

Benin

b

Vild

Levende

Alle

c

Kinixys natalensis

Vild

Levende

Alle

c

Manouria emys

Vild

Alle

Bangladesh, Brunei, Cambodja, Kina,
Indien, Indonesien, Laos, Myanmar,
Thailand, Vietnam

b

Vild

Levende

Alle

c

Vild

Alle

Alle

b

Vild

Levende

Alle

c

Psammobates spp.

Vild

Levende

Alle

c

Pyxis arachnoides

Vild

Alle

Alle

b

Vild

Levende

Alle

c

Vild

Levende

Alle

c

Vild

Alle

Kina, Pakistan

b

Erymnochelys madagaskariensis

Vild

Alle

Madagaskar

b

Podocnemis erythrocephala

Vild

Alle

Colombia, Venezuela

b

Podocnemis expansa

Vild

Alle

Colombia, Ecuador, Guyana, Peru,
Trinidad og Tobago, Venezuela

b

Podocnemis lewyana

Vild

Alle

Alle

b

Podocnemis sextuberculata

Vild

Alle

Peru

b

Padocnemis unifilis

Vild

Alle

Surinam

b

Vild

Alle

El Salvador, Guatemala, Mexico

b

Uromastyx acanthinurus

Vild

Alle

Sudan

b

Uromastyx maliensis

Vild

Alle

Alle

b

Kinixys erosa
Kinixys homeana

Manouria impressa

Testudo horsfieldii
Pelomedusidae

CROCODYLIA
Alligatoridae
Caiman crocodilus
SAURIA
Agamidae
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Chamaeleonidae
Chamaeleo angeli

Vild

Alle

Madagaskar

b

Chamaeleo antimena

Vild

Alle

Madagaskar

b

Chamaeleo balteatus

Vild

Alle

Madagaskar

b

Chamaeleo belalandaensis

Vild

Alle

Madagaskar

b

Chamaeleo bifidus

Vild

Alle

Madagaskar

b

Chamaeleo boettgeri

Vild

Alle

Madagaskar

b

Chamaeleo brevicornis

Vild

Alle

Madagaskar

b

Chamaeleo campani

Vild

Alle

Madagaskar

b

Chamaeleo capuroni

Vild

Alle

Madagaskar

b

Chamaeleo cucullatus

Vild

Alle

Madagaskar

b

Chamaeleo ellioti

Vild

Alle

Burundi

b

Chamaeleo fallax

Vild

Alle

Madagaskar

b

Chamaeleo furcifer

Vild

Alle

Madagaskar

b

Chamaeleo gallus

Vild

Alle

Madagaskar

b

Chamaeleo gastrotaenia

Vild

Alle

Madagaskar

b

Chamaeleo globifer

Vild

Alle

Madagaskar

b

Chamaeleo gracilis

Farmet

Alle

Togo

b

Chamaeleo guibei

Vild

Alle

Madagaskar

b

Chamaeleo hilleniusi

Vild

Alle

Madagaskar

b

Chamaeleo labordi

Vild

Alle

Madagaskar

b

Chamaeleo linotus

Vild

Alle

Madagaskar

b

Chamaeleo malthe

Vild

Alle

Madagaskar

b

Chamaeleo minor

Vild

Alle

Madagaskar

b

Chamaeleo monoceras

Vild

Alle

Madagaskar

b

Chamaeleo nasutus

Vild

Alle

Madagaskar

b

Chamaeleo oshaughnessyi

Vild

Alle

Madagaskar

b

Chamaeleo parsonii

Vild

Alle

Madagaskar

b

Chamaeleo petteri

Vild

Alle

Madagaskar

b

Chamaeleo peyrieresi

Vild

Alle

Madagaskar

b

Chamaeleo rhinoceratus

Vild

Alle

Madagaskar

b

Chamaeleo tsaratananensis

Vild

Alle

Madagaskar

b

Chamaeleo tuzetae

Vild

Alle

Madagaskar

b

Chamaeleo willsii

Vild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma abbotti

Vild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma antanosy

Vild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma barbouri

Vild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma befotakensis

Vild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma breviceps

Vild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma cepediana

Vild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma chekei

Vild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma dubia

Vild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma edwardnewtonii

Vild

Alle

Mauritius

b

Phelsuma flavigularis

Vild

Alle

Madagaskar

b

Gekkonidae
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Phelsuma guttata

Vild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma klemmeri

Vild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma leiogaster

Vild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma minuthi

Vild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma modesta

Vild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma mutabilis

Vild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma pronki

Vild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma pusilla

Vild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma seippi

Vild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma serraticauda

Vild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma standingi

Vild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma trilineata

Vild

Alle

Madagaskar

b

Conolophus pallidus

Vild

Alle

Ecuador

b

Conolophus subcristatus

Vild

Alle

Ecuador

b

Iguana iguana

Vild

Alle

El Salvador

b

Heloderma horridum

Vild

Alle

Guatemala, Mexico

b

Heloderma suspectum

Vild

Alle

Mexico, USA

b

Vild

Alle

Salomonøerne

b

Varanus albigularis

Vild

Alle

Lesotho

b

Varanus beccarii

Vild

Alle

Indonesien

b

Varanus bogerti

Vild

Alle

Papua Ny Guinea

b

Varanus dumerilii

Vild

Alle

Indonesien

b

Varanus exanthematicus

Vild

Alle

Benin

b

Iguanidae

Helodermatidae

Scincidae
Corucia zebrata
Varanidae

Farmet

Alle

Benin, Togo

b

Varanus jobiensis (synonym V. karlschmidti )

Vild

Alle

Indonesien

b

Varanus niloticus

Vild

Alle

Burundi, Mozambique

b

Farmet

Alle

Benin, Togo

b

Varanus rudicollis

Vild

Alle

Filippinerne

b

Varanus salvadorii

Vild

Alle

Indonesien

b

Varanus salvator

Vild

Alle

Kina, Indien, Singapore

b

Varanus telenestes

Vild

Alle

Papua Ny Guinea

b

Varanus teriae

Vild

Alle

Australien

b

Varanus yemenensis

Vild

Alle

Saudi-Arabien, Yemen

b

Boa constrictor

Vild

Alle

El Salvador, Honduras

b

Calabaria reinhardtii

Farmet

Alle

Benin, Togo

b

Eryx colubrinus

Vild

Alle

Tanzania

b

Eunectes deschauenseei

Vild

Alle

Brasilien

b

SERPENTES
Boidae
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Eunectes murinus

Vild

Alle

Paraguay

b

Morelia boeleni

Vild

Alle

Indonesien

b

Python molurus

Vild

Alle

Kina, Vietnam

b

Python reticulatus

Vild

Alle

India, Singapore

b

Python sebae

Vild

Alle

Mauretanien, Mozambique

b

Farmet

Alle

Mozambique

b

Vild

Alle

Kina

b

Vild

Alle, bortset fra enheder fra de
markedsførte og registrerede
lagre på 102 285 skind, som
blev erhvervet inden den 30.
september 1993, forudsat at
CITES-sekretariatet har bekræftet
gyldigheden
af
Indonesiens
eksporttilladelse

Indonesien

b

Mantella aurantiaca

Vild

Alle

Madagaskar

b

Rana catesbeiana

Alle

Levende

Alle

d

Ornithoptera croesus

Vild

Alle

Indonesien

b

Ornithoptera meridionalis

Vild

Alle

Indonesien

b

Ornithoptera urvillianus

Vild

Alle

Salomonøerne

b

Ornithoptera tithonus

Vild

Alle

Indonesien

b

Ornithoptera victoriae

Vild

Alle

Salomonøerne

b

Troides andromache

Vild

Alle

Indonesien

b

Farmet

Alle

Indonesien

b

Hippopus hippopus

Vild

Alle

Mikronesien, Vanuatu

b

Tridacna deresa

Vild

Alle

Tonga

b

Tridacna gigas

Vild

Alle

Guam, Mikronesien, Fiji, Indonesien,
Marshalløerne, Palau, Papua Ny
Guinea, Vanuatu

b

Tridacna rosewateri

Vild

Alle

Mauritius

b

Tridacna squamosa

Vild

Alle

Tonga

b

Tridacna tevoroa

Vild

Alle

Alle

b

Colubridae
Ptyas mucosus

AMPHIBIA
ANURA
Ranidae

ARTHROPODA
INSECTA
LEPIDOPTERA
Papilionidae

MOLLUSCA
BIVALVIA
VENEROIDA
Tridacnidae

21.9.2000

De Europæiske Fællesskabers Tidende

DA

Arter

Oprindelse

L 237/37

Enheder

Oprindelseslande

På grund af
artikel 4,
stk. 6, litra

MESOGASTROPODA
Strombidae
Strombus gigas

Vild

Alle

Antigua og Barbuda, Barbados, Dominica, Mexico, Saint Lucia, Trinidad og
Tobago

b

Vild

Alle

Indonesien

b

Vild

Alle

Bosnien og Hercegovina, Bulgarien,
Tjekkiet, Moldova, Slovakiet, Schweiz,
Ukraine

b

Vild

Alle

Madagaskar

b

Aceras anthropophorum

Vild

Alle

Tyrkiet

b

Aeranthes henrici

Vild

Alle

Madagaskar

b

Anacamptis pyramidalis

Vild

Alle

Estland, Slovakiet, Schweiz, Tyrkiet

b

Barlia robertiana

Vild

Alle

Malta, Tyrkiet

b

Cephalanthera damasonium

Vild

Alle

Polen, Slovakiet

b

Cephalanthera rubra

Vild

Alle

Letland, Litauen, Norge, Polen, Slovakiet

b

Cypripedium japonicum

Vild

Alle

Kina, Den Demokratiske Folkerepublik
Korea, Japan, Republikken Korea

b

Cypripedium macranthos

Vild

Alle

Kina, Den Demokratiske Folkerepublik
Korea, Japan, Republikken Korea, Den
Russiske Føderation

b

Cypripedium margaritaceum

Vild

Alle

Kina

b

Cypripedium micranthum

Vild

Alle

Kina

b

Dactylorhiza fuchsii

Vild

Alle

Tjekkiet, Polen

b

Dactylorhiza incarnata

Vild

Alle

Norge, Slovakiet

b

Dactylorhiza latifolia

Vild

Alle

Norge, Polen, Slovakiet

b

Dactylorhiza maculata

Vild

Alle

Tjekkiet, Litauen, Norge

b

Dactylorhiza romana

Vild

Alle

Tyrkiet

b

Dactylorhiza russowii

Vild

Alle

Tjekkiet, Litauen, Norge, Polen

b

Dactylorhiza traunsteineri

Vild

Alle

Liechtenstein, Polen

b

Dendrobium bellatulum

Vild

Alle

Cambodja, Kina, Indien, Den Demokratiske Folkerepublik Laos, Myanmar,
Thailand, Vietnam

b

Gymnadenia conopsea

Vild

Alle

Tjekkiet, Litauen, Slovakiet

b

Himantoglossum hircinum

Vild

Alle

Tjekkiet, Ungarn, Schweiz

b

Nigritella nigra

Vild

Alle

Norge

b

Ophrys apifera

Vild

Alle

Ungarn

b

Ophrys holoserica

Vild

Alle

Tyrkiet

b

Ophrys insectifera

Vild

Alle

Tjekkiet, Ungarn, Letland, Liechtenstein, Norge, Rumænien, Slovakiet

b

CNIDARIA
SCLERACTINIA
Caryophylliidae
Catalaphyllia jardinei
FLORA
Amaryllidaceae
Galanthus nivalis

Euphorbiaceae
Euphorbia millotii
Orchidaceae
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Ophrys pallida

Vild

Alle

Algeriet

b

Ophrys scolopax

Vild

Alle

Ungarn, Rumænien

b

Ophrys sphegodes

Vild

Alle

Ungarn, Rumænien, Schweiz

b

Ophrys tenthredinifera

Vild

Alle

Malta, Tyrkiet

b

Ophrys umbilicata

Vild

Alle

Tyrkiet

b

Orchis coriophora

Vild

Alle

Polen, Den Russiske Føderation,
Schweiz

b

Orchis italica

Vild

Alle

Malta, Tyrkiet

b

Orchis laxiflora

Vild

Alle

Schweiz

b

Orchis mascula

Vild

Alle

Estland, Litauen, Polen

b

Vild/Farmet

Alle

Albanien

b

Orchis militaris

Vild

Alle

Litauen, Polen, Slovakiet

b

Orchis morio

Vild

Alle

Estland, Litauen, Polen, Slovakiet,
Tyrkiet

b

Orchis pallens

Vild

Alle

Ungarn, Polen, Den Russiske Føderation, Slovakiet

b

Orchis papilionacea

Vild

Alle

Rumænien, Slovenien

b

Orchis provincialis

Vild

Alle

Schweiz

b

Orchis punctulata

Vild

Alle

Tyrkiet

b

Orchis purpurea

Vild

Alle

Polen, Slovakiet, Schweiz Tyrkiet

b

Orchis simia

Vild

Alle

Bosnien og Hercegovina, Kroatien,
Makedonien, Rumænien, Slovenien,
Schweiz, Tyrkiet, Jugoslavien

b

Orchis tridentata

Vild

Alle

Tjekkiet, Slovakiet, Tyrkiet

b

Orchis ustulata

Vild

Alle

Estland, letland, Litauen, Polen, Den
Russiske Føderation

b

Serapias cordigera

Vild

Alle

Slovakiet

b

Serapias lingua

Vild

Alle

Tyrkiet

b

Serapias parviflora

Vild

Alle

Malta

b

Serapias vomeracea

Vild

Alle

Tyrkiet

b

Spiranthes spiralis

Vild

Alle

Malta, Schweiz, Tyrkiet, Tjekkiet,
Liechtenstein, Polen, Schweiz

b

Cyclamen intaminatum

Vild

Alle

Tyrkiet

b

Cyclamen mirabile

Vild

Alle

Tyrkiet

b

Cyclamen parviflorum

Vild

Alle

Tyrkiet

b

Cyclamen persicum

Vild

Alle

Tyrkiet

b

Cyclamen pseudibericum

Vild

Alle

Tyrkiet

b

Cyclamen trochopteranthum

Vild

Alle

Tyrkiet

b

Primulaceae
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1989/2000
af 20. september 2000
om udstedelse af eksportlicenser af type A2 for frugt og grøntsager
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 2190/
96 af 14. november 1996 om gennemførelsesbestemmelser til
Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 for så vidt angår eksportrestitutioner for frugt og grøntsager (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 298/2000 (2), særlig artikel 3, stk. 4, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

De vejledende restitutionssatser og de vejledende
mængder, for hvilke der kan udstedes eksportlicenser af
type A2, andre end dem, der ansøges om i forbindelse
med fødevarehjælp, er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1877/2000 (3).
For tomater, citroner, druer til spisebrug og æbler bør
der under hensyntagen til den økonomiske situation og
til de oplysninger, der modtages fra de involverede i
deres ansøgninger om licenser af type A2, fastsættes
endelige restitutionssatser, som er forskellige fra de vejledende restitutionssatser, og udstedelsesprocentsatser for
de mængder, der er ansøgt om. Disse endelige satser må
ikke være mere end halvanden gang så høje som de
vejledende satser.

I medfør af artikel 3, stk. 5, i forordning (EF) nr. 2190/
96 betragtes ansøgninger om højere satser end de tilsvarende endelige satser som ugyldige —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
1.
For de eksportlicenser af type A2, for hvilke der er
indgivet ansøgning efter artikel 1 i forordning (EF) nr. 1877/
2000, fastsættes den faktiske ansøgningsdato, jf. artikel 3, stk.
1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 2190/96, til den 21.
september 2000.
2.
De i stk. 1 nævnte licenser udstedes med de endelige
restitutionssatser og i et omfang, der svarer til udstedelsesprocentsatserne for de mængder, der er ansøgt om, som anført i
bilaget til nærværende forordning.
3.
I medfør af artikel 3, stk. 5, i forordning (EF) nr. 2190/
96 betragtes de i stk. 1 omhandlede ansøgninger om højere
satser end de tilsvarende endelige satser, der er anført i bilaget,
som ugyldige.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 21. september 2000.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. september 2000.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 292 af 15.11.1996, s. 12.
(2) EFT L 34 af 9.2.2000, s. 16.
(3) EFT L 225 af 5.9.2000, s. 10.

L 237/40

De Europæiske Fællesskabers Tidende

DA

21.9.2000

BILAG

Endelig
restitutionssats
(EUR/t netto)

Udstedelsesprocentsats for de
mængder, der er
ansøgt om

Tomater

26

100 %

Appelsiner

45

80 %

Citroner

50

98 %

Druer til spisebrug

34

100 %

Æbler

25

100 %

Ferskner, herunder nektariner

—

—%

Produkt
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1990/2000
af 20. september 2000
om fastsættelse af eksportrestitutionerne for olivenolie
eventuelt justeret med omkostningerne ved at eksportere
produktet til verdensmarkedet.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning nr. 136/66/EØF af 22.
september 1966 om oprettelse af en fælles markedsordning for
fedtstoffer (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2702/
1999 (2), særlig artikel 3, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
Såfremt priserne i Fællesskabet ligger over verdensmarkedspriserne, kan forskellen mellem disse priser i
henhold til artikel 3 i forordning nr. 136/66/EØF ved
udførsel af olivenolie til tredjelande udlignes ved en
restitution.

(1)

Bestemmelserne for fastsættelse og ydelse af eksportrestitutionerne ved olivenolie er fastsat i Kommissionens
forordning (EØF) nr. 616/72 (3), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 2962/77 (4).

(2)

I henhold til artikel 3, stk. 3, i forordning nr. 136/
66/EØF skal restitutionen være den samme for hele
Fællesskabet.

(3)

I henhold til artikel 3, stk. 4, i forordning nr. 136/
66/EØF skal restitutionen fastsættes under hensyntagen
til situationen og udviklingstendenserne for priserne på
olivenolie og de disponible mængder på Fællesskabets
marked og for priserne på olivenolie på verdensmarkedet. Såfremt situationen på verdensmarkedet imidlertid
ikke gør det muligt at fastslå de gunstigste noteringer for
olivenolie, kan der dog tages hensyn til prisen på dette
marked for de vigtigste konkurrerende vegetabilske olier
og til den forskel, der i en repræsentativ periode konstateres mellem denne pris og prisen på olivenolie. Restitutionsbeløbet kan ikke overstige forskellen mellem prisen
på olivenolie i Fællesskabet og på verdensmarkedet,

(4)

(5)

I medfør af artikel 3, stk. 3, tredje afsnit, litra b), i
forordning nr. 136/66/EØF kan det bestemmes, at restitutionen fastsættes ved licitation. Licitationen vedrører
restitutionsbeløbet og kan begrænses til visse modtagerlande, mængder, kvaliteter og præsentationer.

(6)

I henhold til artikel 3, stk. 3, andet afsnit, i forordning
nr. 136/66/EØF kan restitutionen for olivenolie fastsættes på forskellige niveauer alt efter bestemmelsesstedet, når verdensmarkedssituationen eller de særlige
krav på visse markeder gør det nødvendigt.

(7)

Restitutionen skal fastsættes mindst én gang om
måneden. Hvis det er påkrævet, kan den ændres i
mellemtiden.

(8)

Anvendelse af disse bestemmelser på den nuværende
markedssituation for olivenolie og især på prisen for
olivenolie inden for Fællesskabet og på markederne i
tredjelande og i Grækenland fører til at fastsætte restitutionerne til de i bilaget angivne beløb.

(9)

Forvaltningskomitéen for Fedtstoffer har ikke afgivet
udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Eksportrestitutionerne ved udførsel til tredjelande af de i artikel
1, stk. 2, litra c), i forordning nr. 136/66/EØF nævnte
produkter fastsættes til de i bilaget angivne beløb.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 21. september 2000.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. september 2000.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT

172 af 30.9.1966, s. 3025/66.
L 327 af 21.12.1999, s. 7.
L 78 af 31.3.1972, s. 1.
L 348 af 30.12.1977, s. 53.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 20. september 2000 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for olivenolie
(EUR/100 kg)
Produktkode

Restitutionsbeløb (1)

1509 10 90 9100

0,00

1509 10 90 9900

0,00

1509 90 00 9100

0,00

1509 90 00 9900

0,00

1510 00 90 9100

0,00

1510 00 90 9900

0,00

(1) For bestemmelser, der er omhandlet i artikel 34 i Kommissionens ændrede forordning (EØF) nr. 3665/87 (EFT L 351 af 14.12.1987, s.
1), såvel som for eksport til tredjelande.

NB: Produktkoderne, herunder henvisninger til fodnoter, er fastsat i Kommissionens ændrede forordning (EØF)
nr. 3846/87.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1991/2000
af 20. september 2000
om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld og af forskuddet
er dog fastsat justeringer af disse kriterier ved fastsættelsen af verdensmarkedsprisen for egreneret bomuld af
hensyn til forskelle, der er begrundet i det leverede
produkts kvalitet eller udbuddenes og noteringernes art.
Disse justeringer er fastsat i artikel 2 i forordning (EØF)
nr. 1201/89.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
(3)

Anvendelsen af ovennævnte kriterier fører til fastsættelsen af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret
bomuld på nedennævnte niveau.

(4)

Ifølge artikel 5, stk. 3a, første afsnit, i forordning (EF)
nr. 1554/95 er det fastsat, at forskuddet på støtten er lig
med målprisen nedsat med verdensmarkedsprisen samt
et fradrag, der beregnes efter den formel, der anvendes
ved overskridelse af den maksimale garantimængde, men
på grundlag af en vurdering af produktion af ikke-egreneret bomuld, forhøjet med 15 %. Vurderingen af
produktionen i produktionsåret 2000/01 blev fastsat ved
Kommissionens forordning (EF) nr. 1842/2000 (6). Det
forhold, at denne beregningsmetode anvendes, medfører,
at forskuddet pr. medlemsstat fastsættes som anført
nedenfor —

under henvisning til akten vedrørende Grækenlands tiltrædelse,
særlig stk. 3 og 10 i protokol 4 om bomuld, senest ændret ved
Rådets forordning (EF) nr. 1553/95 (1),

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1554/95 af 29.
juni 1995 om fastsættelse af almindelige regler for støtteordningen vedrørende bomuld og om ophævelse af forordning
(EØF) nr. 2169/81 (2), senest ændret ved forordning (EF) nr.
1419/98 (3), særlig artikel 3, 4 og 5, og

ud fra følgende betragtninger:

Ifølge artikel 3 i forordning (EF) nr. 1554/95 fastsættes
der en verdensmarkedspris for ikke-egreneret bomuld
regelmæssigt på grundlag af de konstaterede verdensmarkedspriser for egreneret bomuld under hensyntagen
til det historiske forhold mellem den fastlagte verdensmarkedspris for egreneret bomuld og den beregnede pris
for ikke-egreneret bomuld. Det historiske forhold blev
fastlagt i artikel 1, stk. 2, i Kommissionens forordning
(EØF) nr. 1201/89 af 3. maj 1989 om gennemførelsesbestemmelser for støtteordningen for bomuld (4), senest
ændret ved forordning (EF) nr. 1624/1999 (5). Hvis
verdensmarkedsprisen ikke kan fastsættes, fastlægges
prisen på grundlag af den sidste fastsatte frist.

(1)

I henhold til artikel 4 i forordning (EF) nr. 1554/95
fastsættes verdensmarkedsprisen for egreneret bomuld
for et produkt med visse egenskaber under hensyntagen
til de højeste udbud og noteringer på verdensmarkedet
blandt dem, der anses for at være repræsentative for
markedets faktiske tendens. Med henblik på denne fastsættelse udarbejdes der et gennemsnit for de udbud og
noteringer, der konstateres på en eller flere europæiske
børser for et produkt leveret cif en nordeuropæisk havn
fra de forskellige leverandørlande, der anses for at være
mest repræsentative for den internationale handel. Der

(2)

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L

148
148
190
123
192

af
af
af
af
af

30.6.1995, s. 45.
30.6.1995, s. 48.
4.7.1998, s. 4.
4.5.1989, s. 23.
24.7.1999, s. 39.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
1.
Verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld som
omhandlet i artikel 3 i forordning (EF) nr. 1554/95 fastsættes
til 38,702 EUR/100 kg.
2.
Forskuddet på støtten som omhandlet i artikel 5, stk. 3a,
første afsnit, i forordning (EF) nr. 1554/95 fastsættes til:
— 42,086 EUR/100 kg for Spanien
— 23,058 EUR/100 kg for Grækenland
— 67,598 EUR/100 kg for de øvrige medlemsstater.

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 21. september 2000.
(6) EFT L 220 af 31.8.2000, s. 14.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. september 2000.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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21.9.2000

De Europæiske Fællesskabers Tidende

DA

L 237/45

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2000/56/EF
af 14. september 2000
om ændring af Rådets direktiv 91/439/EØF om kørekort
(EØS-relevant tekst)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets direktiv 91/439/EØF af 29. juli
1991 om kørekort (1), senest ændret ved direktiv 97/26/EF (2),
særlig artikel 7a, stk. 2, og
ud fra følgende betragtninger:

1) Bilag I og Ia ændres som angivet i bilag I til nærværende
direktiv.
2) Bilag II affattes som angivet i bilag II til nærværende
direktiv.
Artikel 2

(1)

Det er nødvendigt at tilpasse listen over de harmoniserede fællesskabskoder i bilag I og Ia til direktiv 91/
439/EØF.

1.
Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv
senest den 30. september 2003. De underretter straks
Kommissionen herom.

(2)

Listen over harmoniserede fællesskabskoder bør specificeres yderligere på baggrund af den videnskabelige og
tekniske udvikling, der er sket inden for området, samt
de supplerende praktiske erfaringer, der er gjort med
tidligere tilpasninger.

Når medlemsstaterne vedtager disse love og bestemmelser, skal
de ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv,
eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af
medlemsstaterne.

(3)

Det er nødvendigt at gennemgå mindstekravene til køreprøven, som er fastlagt i bilag II til direktiv 91/439/EØF,
på baggrund af den videnskabelige og tekniske udvikling
inden for området.

2.
Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de
vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det
område, der er omfattet af dette direktiv.

(4)

Gennemgangen af bilag II er nødvendig for at sikre
yderligere harmonisering af køreprøverne inden for
Fællesskabet og for at tilpasse prøvekravene til den
daglige trafiks udfordringer; der bør indføres vurderingskriterier for den praktiske prøve for at fremme yderligere
harmonisering.

(5)

(6)

Gennemgangen af bilag II sigter direkte mod at forbedre
trafiksikkerheden; mindstekravene til den teoretiske
prøve og den praktiske prøve bør derfor gøres strengere.
De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Kørekort —

Artikel 3
Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Artikel 4
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. september 2000.

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1
I direktiv 91/439/EØF foretages følgende ændringer:

(1) EFT L 237 af 24.8.1991, s. 1.
(2) EFT L 150 af 7.6.1997, s. 41.

På Kommissionens vegne
Loyola DE PALACIO

Næstformand

L 237/46

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

BILAG I
I bilag I, punkt 2, kørekortets side 4, og i bilag Ia, punkt 2, kørekortets side 2, litra a), nr. 12, affattes første led således:
»— kode 01 til 99: harmoniserede fællesskabskoder
FØRER (lægelige årsager)
01. Synskorrektion og/eller beskyttelse
01.01 Briller
01.02 Kontaktlinse(r)
01.03 Beskyttelsesbriller
01.04 Uigennemsigtig linse
01.05 Øjenklap
01.06 Briller eller kontaktlinser
02. Høreapparat/kommunikationshjælp
02.01 Høreapparat til det ene øre
02.02 Høreapparat til begge ører
03. Arm- eller benprotese/-ortese
03.01 Armprotese/-ortese
03.02 Benprotese/-ortese
05. Begrænset kørsel (underkoden skal anvendes, kørsel begrænset af lægelige årsager)
05.01 Begrænset til kørsel i dagtimer (f.eks. en time efter solopgang til en time før solnedgang)
05.02 Begrænset til kørsel inden for en radius af … km fra kørekortindehaverens bolig eller kun inden for
by/region …
05.03 Begrænset til kørsel uden passagerer
05.04 Begrænset til kørsel med en hastighed på højst … km/h
05.05 Begrænset til kørsel under ledsagelse af en person med kørekort
05.06 Begrænset til kørsel uden trailer
05.07 Ingen kørsel på motorvej
05.08 Ingen alkohol
KØRETØJSTILPASNINGER
10. Tilpasset gearkasse
10.01 Manuelt gear
10.02 Automatgear
10.03 Elektronisk styret gear
10.04 Tilpasset gearstang
10.05 Begrænset antal gear
15. Tilpasset kobling
15.01 Tilpasset koblingspedal
15.02 Manuel kobling
15.03 Automatisk kobling
15.04 Afskærmet/sammenklappelig/aftagelig koblingspedal

21.9.2000
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20. Tilpasset bremsemekanisme
20.01 Tilpasset bremsepedal
20.02 Større bremsepedal
20.03 Bremsepedal til venstre fod
20.04 Bremsepedal til skosål
20.05 Vippebremsepedal
20.06 (Tilpasset) manuel driftsbremse
20.07 Forstærket bremse — maksimal betjeningskraft
20.08 Nødbremse indbygget i driftsbremse — maksimal betjeningskraft
20.09 Tilpasset parkeringsbremse
20.10 Elbetjent parkeringsbremse
20.11 Tilpasset fodbetjent parkeringsbremse
20.12 Afskærmet/sammenklappelig/aftagelig bremsepedal
20.13 Knæbetjent bremse
20.14 Elbetjent driftsbremse
25. Tilpasset speedermekanisme
25.01 Tilpasset gaspedal
25.02 Gaspedal til skosål
25.03 Vippegaspedal
25.04 Manuelt gashåndtag
25.05 Knæbetjent gashåndtag
25.06 Servogaspedal/håndtag (elektronisk, pneumatisk osv.)
25.07 Gaspedal til venstre for bremsepedal
25.08 Gaspedal til venstre
25.09 Afskærmet/sammenklappelig/aftagelig gaspedal
30. Tilpassede kombinerede bremse- og speedermekanismer
30.01 Parallelle pedaler
30.02 Pedaler i (eller næsten i) samme niveau
30.03 Gas og bremse med glideskinne
30.04 Gas og bremse med glideskinne og ortese
30.05 Sammenklappelig/aftagelig gas- og bremsepedal
30.06 Hævet gulv
30.07 Afskærmning ved siden af bremsepedalen
30.08 Afskærmning til protese ved siden af bremsepedalen
30.09 Afskærmning foran gas- og bremsepedal
30.10 Hæl-/benstøtte
30.11 Elbetjent gas og bremse
35. Tilpassede betjeningsorganer
(lyskontakter, vinduesvisker/-vasker, horn, retningsvisere osv.)
35.01 Betjeningsorganer kan betjenes uden negativ virkning på styring og håndtering af køretøjet
35.02 Betjeningsorganerne betjenes uden at slippe rat og hjælpeudstyr (knop, gaffelgreb osv.)
35.03 Betjeningsorganerne betjenes uden at slippe rat og hjælpeudstyr (knop, gaffelgreb osv.) med venstre hånd
35.04 Betjeningsorganerne betjenes uden at slippe rat og hjælpeudstyr (knop, gaffelgreb osv.) med højre hånd
35.05 Betjeningsorganerne betjenes uden at slippe rat og hjælpeudstyr (knop, gaffelgreb osv.) og den kombinerede gas/bremse
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40. Tilpasset styring
40.01 Standard servostyring
40.02 Forstærket servostyring
40.03 Styring med reservesystem
40.04 Forlænget ratstamme
40.05 Tilpasset rat (større og/eller tykkere rat, rat med mindre diameter osv.)
40.06 Skråt rat
40.07 Lodret rat
40.08 Vandret rat
40.09 Fodbetjent styring
40.10 Alternativ tilpasset styring (joystick osv.)
40.11 Ratknop
40.12 Håndortese på rattet
40.13 Med tenodese-ortese
42. Tilpasset (-ede) førerspejl(e)
42.01 Udvendigt førerspejl i (venstre eller) højre side
42.02 Udvendigt førerspejl på forskærmen
42.03 Ekstra indvendigt førerspejl, som giver overblik over trafikken
42.04 Indvendigt panoramaspejl
42.05 Indvendigt førerspejl, som dækker den blinde vinkel
42.06 Elbetjent(e) udvendigt (-ede) førerspejl(e)
43. Tilpasset førersæde
43.01 Førersæde med god udsynshøjde i normal afstand fra rat og pedaler
43.02 Førersæde tilpasset kropsformen
43.03 Førersæde med sidestøtte for øget siddestabilitet
43.04 Førersæde med armlæn
43.05 Forlænget førersæde på glideskinner
43.06 Tilpasset sikkerhedssele
43.07 H-type sikkerhedssele
44. Tilpasning af motorcykel (underkode skal anvendes)
44.01 Kombineret betjening af begge bremser
44.02 (Tilpasset) håndbetjent forhjulsbremse
44.03 (Tilpasset) fodbetjent baghjulsbremse
44.04 (Tilpasset) gashåndtag
44.05 (Tilpasset) manuelt gear og manuel kobling
44.06 (Tilpasset (-ede)) førerspejl(e)
44.07 (Tilpassede) betjeningsorganer (retningsvisere, bremselys, …)
44.08 Sædehøjde, som giver føreren mulighed for siddende at have begge fødder på jorden samtidig.
45. Motorcykel kun med sidevogn
50. Begrænset til et bestemt køretøj/stelnummer (køretøjets identifikationsnummer — KIN)
51. Begrænset til et bestemt køretøj/registreringsnummer (køretøjets registreringsnummer — KRN)

21.9.2000

21.9.2000

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

FORVALTNING
70. Ombyttet kørekort nr. … udstedt af … (for tredjelande EU/UNECE-mærke, f.eks. 70.0123456789.NL)
71. Duplikat af kørekort nr. … (for tredjelande EU/UNECE-mærke, f.eks. 71.987654321.HR)
72. Begrænset til kategori A-køretøjer med slagvolumen på højst 125 cm3 og motoreffekt på højst 11 kW (A1)
73. Begrænset til kategori B-køretøjer, trehjulede motorcykler og quadricykler med motor (B1)
74. Begrænset til kategori C-køretøjer med tilladt totalmasse på ikke over 7 500 kg (C1)
75. Begrænset til kategori D-køretøjer med højst 16 siddepladser foruden førerens plads (D1)
76. Begrænset til kategori C-køretøjer med tilladt totalmasse på ikke over 7 500 kg (C1) med en påhængsvogn med
tilladt totalmasse på ikke over 750 kg, hvis den samlede vogntogsvægt ikke overstiger 12 000 kg, og påhængskøretøjets tilladte totalmasse ikke overstiger det trækkende køretøjs egenvægt (C1 + E)
77. Begrænset til kategori D-køretøjer med højst 16 siddepladser foruden førerens plads (D1) med en påhængsvogn
med tilladt totalmasse på ikke over 750 kg, såfremt a) den tilladte vogntogsvægt ikke overstiger 12 000 kg, og
påhængskøretøjets tilladte totalmasse ikke overstiger det trækkende køretøjs egenvægt, og b) påhængskøretøjet
ikke bruges til personbefordring (D1 + E)
78. Begrænset til køretøjer med automatgear
(direktiv 91/439/EØF, bilag II, punkt 8.1.1, stk. 2)
79. (…) Begrænset til køretøjer, som opfylder de i parentes anførte specifikationer i forbindelse med anvendelse af
direktivets artikel 10, stk. 1
90.01: til venstre
90.02: til højre
90.03: venstre
90.04: højre
90.05: hånd
90.06: fod
90.07: anvendelig«.
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BILAG II
»BILAG II

I. MINDSTEKRAV TIL KØREPRØVER
Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at aspiranter til kørekort har den fornødne viden og
de fornødne færdigheder samt udviser den adfærd, der kræves for at føre et motorkøretøj. De prøver, som anvendes til at
konstatere dette, skal bestå af:
— en teoretisk prøve, og derefter
— en praktisk prøve.
I det følgende beskrives, hvordan prøverne skal gennemføres.
A. TEORETISK PRØVE
1.

Form
Den valgte form skal sikre, at aspiranten har den fornødne viden om de emner, der er anført i punkt 2 til 4.
Alle aspiranter til kørekort til en kategori, som har bestået teoriprøven til en anden kategori, kan undtages fra
de fælles bestemmelser i punkt 2 til 4.

2.

Fælles indhold for alle køretøjskategorier.

2.1.

Der skal stilles spørgsmål inden for hvert af følgende punkter; udformningen af de enkelte spørgsmål
overlades til medlemsstaterne:

2.1.1.

Færdselsreglerne:
— navnlig færdselstavler, markeringer og signaler, vigepligt og hastighedsbegrænsninger.

2.1.2.

Føreren:
— vigtigheden af årvågenhed og optræden over for andre trafikanter
— opfattelses-, vurderings- og beslutningsevne samt ikke mindst reaktionstid og ændringer i førerens adfærd
i forbindelse med påvirkning af alkohol, narkotika, lægemidler, sindsbevægelse og træthed.

2.1.3.

Vejen:
— de vigtigste principper for sikkerhedsafstand mellem køretøjer, bremselængde og for køretøjets stabilitet
under forskellige vejr- og vejforhold
— risikomomenter ved kørslen i forbindelse med forskellige vejforhold, navnlig deres skiften under forskellige vejrforhold og på forskellige tider af døgnet
— de forskellige vejtypers særlige kendetegn og de lovbestemmelser, der gælder for dem.

2.1.4.

Andre trafikanter:
— særlige risikomomenter på grund af andre trafikanters manglende erfaring, bl.a. de mest udsatte kategorier,
såsom børn, fodgængere, cyklister og gangbesværede
— risici i forbindelse med forskellige køretøjstypers bevægelser og køreegenskaber samt førernes forskellige
muligheder for udsyn.

2.1.5.

Almindelige regler, forskrifter og andet:
— regler vedrørende de administrative dokumenter, som benyttelse af køretøjet kræver
— almindelige regler for, hvorledes føreren skal forholde sig ved ulykkestilfælde (advarselsafmærkning og
alarm), og hvad den pågældende i givet fald kan gøre for at komme trafikofre til hjælp
— sikkerhedsfaktorer i forbindelse med køretøjet, dets belæsning og befordring af personer.

2.1.6.

Forsigtighedsregler, som skal iagttages, når køretøjet forlades.

2.1.7.

Mekaniske forhold, som påvirker færdselssikkerheden; aspiranten skal kunne opdage de mest almindelige fejl,
især ved styretøj, ophængning, bremser, dæk, lygter og tegngivningsapparater, refleksanordninger, førerspejle,
forrude, vinduesviskere, udstødningssystemet, sikkerhedsseler og signalhorn.

2.1.8.

Køretøjets sikkerhedsudstyr, herunder navnlig brug af sikkerhedsseler, nakkestøtter og sikkerhedsudstyr til
børn.
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2.1.9.

Regler for køretøjets benyttelse, som vedrører respekten for miljøet (korrekt anvendelse af signalhorn,
moderat brændstofforbrug, begrænsning af forurenende emissioner osv.).

3.

Særlige bestemmelser for kategori A og A1

3.1.

Obligatorisk kontrol af generel viden om:

3.1.1.

Anvendelse af beskyttende udstyr som handsker, støvler, motorcykeltøj og styrthjelm.

3.1.2.

Motorcyklisters synlighed for andre trafikanter.

3.1.3.

Risikofaktorer i forbindelse med forskellige vejforhold, som nævnt i det foregående, med særlig opmærksomhed rettet mod glatte overflader som kloakdæksler, vejmarkeringer som f.eks. linjer, pile og sporvognsskinner.

3.1.4.

Mekaniske forhold i forbindelse med færdselssikkerhed, som beskrevet i det foregående, med særlig opmærksomhed rettet mod nødbremsehåndtag, oliestand og kæde.

4.

Særlige bestemmelser for kategori C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1 og D1 + E

4.1.

Obligatorisk kontrol af generel viden om:

4.1.1.

Regler om køretid og hvileperioder som fastlagt i Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 (1) samt om
anvendelse af fartskriver som fastlagt i Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 (2).

4.1.2.

Regler for den pågældende transporttype: varer eller passagerer.

4.1.3.

Køretøjs- og transportdokumenter, som kræves ved national og international godskørsel og personbefordring.

4.1.4.

Forholdsregler i forbindelse med ulykkestilfælde; viden om, hvad der skal gøres i tilfælde af en ulykke eller
lignende, herunder nødhjælp som f.eks. evakuering af passagerer og grundlæggende kendskab til førstehjælp.

4.1.5.

Forholdsregler ved afmontering og montering af hjul.

4.1.6.

Bestemmelser vedrørende vægt og mål samt regler for hastighedsbegrænsere.

4.1.7.

Begrænsninger af synsfeltet på grund af køretøjets udformning.

4.1.8.

Evne til at læse vejkort og planlægning af rute, herunder brug af elektroniske navigationssystemer (valgfrit).

4.1.9.

Sikkerhedsfaktorer i forbindelse med køretøjets læsning: kontrol af lasten (placering og fastgørelse), problemer
med forskellige typer last (f.eks. væsker, hængende last, …), læsning og aflæsning af varer samt anvendelse af
læsseudstyr (kun kategori C, C + E, C1 og C1 + E).

4.1.10. Førerens ansvar ved passagerbefordring, passagerernes komfort og sikkerhed, befordring af børn, nødvendige
kontroller før kørslen; alle slags busser bør indgå i teoriprøven (busser til offentlig transport, langtursbusser,
busser med specialmål, …) (kun kategori D, D + E, D1 og D1 + E).
4.2.

Obligatorisk kontrol af generel viden om følgende yderligere bestemmelser vedrørende kategori C, C + E, D og
D + E:

4.2.1.

Principperne for opbygning og funktion af forbrændingsmotorer, væsker (f.eks. motorolie, kølervæske,
sprinklervæske), brændstofsystemet, det elektriske system, tændingen, transmissionssystemet (kobling, gearkasse osv.).

4.2.2.

Smøring og frostsikring.

4.2.3.

Principperne for opbygning, montering, korrekt anvendelse og vedligeholdelse af dæk.

4.2.4.

Principperne for forskellige typer bremsesystemer, disses funktion, vigtigste dele, tilslutning, betjening og
daglige vedligeholdelse samt hastighedsbegrænsere.

4.2.5.

Principperne for forskellige typer sammenkoblingssystemer, disses funktion, vigtigste dele, tilslutning, betjening og daglige vedligeholdelse (kun kategori C + E og D + E).

4.2.6.

Metode til fejlfinding ved driftsfejl.

4.2.7.

Forebyggende vedligehold af køretøjer og nødvendige løbende reparationer.

4.2.8.

Førerens ansvar for så vidt angår modtagelse, transport og levering af gods ifølge de aftalte betingelser (kun
kategori C og C + E).

(1) EFT L 370 af 31.12.1985, s. 1.
(2) EFT L 370 af 31.12.1985, s. 8.
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B. PRAKTISK PRØVE

5.

Køretøjet og dets udstyr

5.1.

Kørsel af et køretøj med manuelt gear er betinget af en bestået praktisk prøve i et køretøj med manuelt gear.
Består aspiranten den praktiske prøve i et køretøj med automatgear, anføres dette på kørekort, som udstedes
på grundlag af prøven. Kørekort, der indeholder denne angivelse, kan kun benyttes til kørsel med køretøjer
med automatgear.
Ved et »køretøj med automatgear« forstås et køretøj, hvori føreren ikke har andre midler end speederen og
bremserne til gradvis at variere den del af motorkraften, der overføres til køretøjets hjul.

5.2.

Køretøjer, der anvendes til praktiske prøver, skal opfylde nedenstående mindstekrav. Medlemsstaterne kan
fastsætte strengere krav eller tilføje flere.
Kategori A:
— gradvis erhvervelse (artikel 6, stk. 1, litra b), første led, første punktum): motorcykel uden sidevogn med
slagvolumen på over 120 cm3, som kan opnå en hastighed på mindst 100 km/h
— direkte erhvervelse (artikel 6, stk. 1, litra b), første led, andet punktum): motorcykel uden sidevogn med
en effekt på mindst 35 kW.
Underkategori A1:
Motorcykel uden sidevogn med slagvolumen på mindst 75 cm3.
Kategori B:
Firehjulet køretøj af kategori B, som kan opnå en hastighed på mindst 100 km/h.
Kategori B + E:
Enhed bestående af et prøvekøretøj af kategori B og et påhængskøretøj med en tilladt totalmasse på mindst
1 000 kg, som kan opnå en hastighed på mindst 100 km/h, og som ikke henhører under kategori B;
påhængskøretøjets lastrum skal være en lukket vognkasse, som er mindst lige så høj og bred som motorkøretøjet; den lukkede vognkasse kan også være lidt mindre end køretøjet, under forudsætning af, at udsynet
bagud er muligt ved brug af de udendørs bakspejl på bilen; påhængskøretøjet skal have en faktisk totalvægt
på mindst 800 kg.
Underkategori B1:
Trehjulet motorcykel eller quadricykel med motor, som kan opnå en hastighed på mindst 60 km/h.
Kategori C:
Køretøj af kategori C med en tilladt totalmasse på mindst 12 000 kg, en længde på mindst 8 m og en
bredde på mindst 2,4 m, som kan opnå en hastighed på mindst 80 km/h; med ABS-bremser og med en
gearkasse med mindst 8 gear til fremadkørsel og fartskriverudstyr i henhold til forordning (EØF) nr. 3821/85;
lastrummet skal være en lukket vognkasse, som er mindst lige så høj og bred som førerhuset; køretøjet skal
have en faktisk totalvægt på mindst 10 000 kg.
Kategori C + E:
Enten et leddelt køretøj eller en enhed bestående af et kategori C-prøvekøretøj og en påhængsvogn, som er
mindst 7,5 m lang; både det leddelte køretøj og det kombinerede køretøj skal have en største tilladt masse på
mindst 20 000 kg, en længde på mindst 14 m og en bredde på mindst 2,4 m, og skal være i stand til at
opnå en hastighed på mindst 80 km/h samt have ABS-bremser og en gearkasse med mindst 8 gear til
fremadkørsel og fartskriverudstyr i henhold til forordning (EØF) nr. 3821/85; lastrummet skal være en lukket
vognkasse, som er mindst lige så høj og bred som førerhuset; både det leddelte og det kombinerede køretøj
skal have en faktisk totalvægt på mindst 15 000 kg.
Underkategori C1:
Køretøj af underkategori C1, hvis tilladte totalmasse ikke er under 4 000 kg, som er mindst 5 m langt, og
som kan opnå en hastighed på mindst 80 km/h; med ABS-bremser og fartskriverudstyr i henhold til
forordning (EØF) nr. 3821/85; lastrummet skal være en lukket vognkasse, som er mindst lige så høj og bred
som førerhuset.
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Underkategori C1 + E:

Enhed bestående af et underkategori C1-prøvekøretøj og en påhængsvogn med en tilladt totalmasse på
mindst 1 250 kg; enheden skal være mindst 8 m lang og kunne opnå en hastighed på mindst 80 km/h;
lastrummet skal være en lukket vognkasse, som er mindst lige så høj og bred som førerhuset; den lukkede
vognkasse kan også være lidt mindre end førerhuset, under forudsætning af, at udsynet bagud er muligt ved
brug af de udendørs bakspejl på bilen; påhængsvognen skal have en faktisk totalvægt på mindst 800 kg.
Kategori D:
Kategori D-køretøj med en længde på mindst 10 m, en bredde på mindst 2,4 m samt ABS-bremser og
fartskriverudstyr i henhold til forordning (EØF) nr. 3821/85, og som kan opnå en hastighed på mindst
80 km/h.
Kategori D + E:
Enhed bestående af et prøvekøretøj af kategori D og en påhængsvogn med en tilladt totalmasse på mindst
1 250 kg, som har en bredde på mindst 2,4 m og kan opnå en hastighed på mindst 80 km/h; påhængsvognens lastrum skal være en lukket vognkasse, som er mindst 2 m høj og 2 m bred; påhængsvognen skal have
en faktisk totalvægt på mindst 800 kg.
Underkategori D1:
Køretøj af underkategori D1, hvis tilladte totalmasse ikke er under 4 000 kg, som er mindst 5 m langt, og
som kan opnå en hastighed på mindst 80 km/h; med ABS-bremser og fartskriverudstyr i henhold til
forordning (EØF) nr. 3821/85.
Underkategori D1 + E:
Enhed bestående af et prøvekøretøj af underkategori D1 og en påhængsvogn, hvis tilladte totalmasse ikke er
under 1 250 kg, og som kan opnå en hastighed på mindst 80 km/h; påhængsvognens lastrum skal være en
lukket vognkasse, som er mindst 2 m høj og 2 m bred; påhængsvognen skal have en faktisk totalvægt på
mindst 800 kg.
Prøvekøretøjer til kategori B + E, C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1 og D1 + E, som ikke overholder
ovenstående mindstekrav, men som var i brug på eller før ikrafttrædelsesdatoen for dette kommissionsdirektiv, kan stadig anvendes i en periode på højst ti år efter denne dato. Dette bilags krav til prøvekøretøjers
vægt under køreprøven skal senest være gennemført i medlemsstaterne 10 år efter ikrafttrædelsesdatoen for
dette kommissionsdirektiv.
6.

Praktisk prøve for kategori A og A1

6.1.

Klargøring og teknisk kontrol af køretøjet af betydning for færdselssikkerheden.
Aspiranter skal demonstrere, at de er i stand til at forberede sig på sikker kørsel, ved at opfylde følgende krav:

6.1.1.

Tilpasning af beskyttende udstyr som handsker, støvler, motorcykeltøj og styrthjelm.

6.1.2.

Gennemførelse af vilkårlig afprøvning af: dæk, bremser, styretøj, nødbremsehåndtag (hvis muligt), oliestand,
kæde, lygter, refleksanordninger, tegngivningsapparater og signalhorn.

6.2.

Kategori A og A1: kontrol af særlige maøvrer af betydning for færdselssikkerheden.

6.2.1.

Slå motorcyklens støtteben til og fra samt trække den bort uden brug af motor ved at gå ved siden af
køretøjet.

6.2.2.

Parkere motorcyklen ved at anbringe den på støttebenet.

6.2.3.

Mindst to manøvrer, som skal udføres ved lav hastighed, herunder en slalommanøvre; disse manøvrer sigter
på at efterprøve håndtering af kobling og bremse, balance, orienteringsevne, placering på motorcyklen og
føddernes placering på fodhvilerne.

6.2.4.

Mindst to manøvrer, som skal udføres ved højere hastighed; heraf skal en manøvre udføres i 2. eller 3. gear
ved en hastighed på mindst 30 km/h, og en manøvre skal med henblik på at undvige en forhindring udføres
ved en hastighed på mindst 50 km/h; disse manøvrer sigter på at efterprøve placering på motorcyklen,
orienteringsevne, balance, styreteknik og gearskift.

6.2.5.

Bremsning: der skal gennemføres mindst to bremsemanøvrer, herunder en nødbremsning ved en hastighed på
mindst 50 km/h; disse manøvrer sigter på at efterprøve håndtering af for- og baghjulsbremse, orienteringsevne og placering på motorcyklen.
De særlige manøvrer, som er nævnt i punkt 6.2.3-6.2.5, skal være indført senest fem år efter direktivets
ikrafttræden.
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6.3.

Adfærd i trafikken.
Aspiranten skal uden risiko kunne foretage alle almindelige manøvrer i normale trafiksituationer under
iagttagelse af de nødvendige forsigtighedsregler:

6.3.1.

Forlade en parkeringsplads, fortsætte kørslen efter et stop i trafikken, køre ud fra en udkørsel.

6.3.2.

Kørsel på lige vejstrækninger; passere modkørende køretøjer, herunder i snævre passager.

6.3.3.

Køre rundt om hjørner.

6.3.4.

Kryds: køre frem til og passere vejkryds og forgreninger.

6.3.5.

Retningsskift: svinge til højre og venstre; skifte vognbane.

6.3.6.

Køre ind på/af motorvej eller lignende (hvis det findes): tilkørsel i accelerationssporet; frakørsel i decelerationssporet.

6.3.7.

Overhaling/forbikørsel: overhaling af anden trafik (om muligt); kørsel langs forhindringer, f.eks. parkerede
biler; (i givet fald) blive overhalet af anden trafik.

6.3.8.

Særlige vejtyper (hvis de findes): rundkørsler, jernbaneoverskæringer; sporvogns-/busstop; fodgængerovergang;
op-/nedkørsel ad lange stigende/faldende vejstrækninger.

6.3.9.

Træffe de nødvendige foranstaltninger, når køretøjet forlades.

7.

Praktisk prøve for kategori B, B1 og B + E

7.1.

Klargøring og teknisk kontrol af køretøjet af betydning for færdselssikkerheden.
Aspiranter skal demonstrere, at de er i stand til at forberede sig på sikker kørsel, ved at kunne følgende:

7.1.1.

Nødvendige reguleringer af sædet for at opnå korrekt kørestilling.

7.1.2.

Regulering af førerspejle, sikkerhedsseler og nakkestøtter, hvis de findes.

7.1.3.

Kontrol af dørenes lukning.

7.1.4.

Gennemførelse af vilkårlig afprøvning af dæk, styretøj, bremser, væsker (f.eks. motorolie, kølervæske, sprinklervæske), lygter, refleksanordninger, tegngivningsapparater og signalhorn.

7.1.5.

Kontrol af sikkerhedsfaktorer vedrørende belæsning af køretøjet: vognkasse, presenninger, døre til lastrum,
sikring af førerhus i låst stilling, læssemetode og fastgørelse af lasten (kun kategori B + E).

7.1.6.

Kontrol af koblingsmekanismen, bremser og elektriske forbindelser (kun kategori B + E).

7.2.

Kategori B og B1: kontrol af særlige manøvrer af betydning for færdselssikkerheden.
Et udvalg af de følgende manøvrer kontrolleres (mindst to manøvrer for de fire punkter, herunder en manøvre
i bakgear):

7.2.1.

Bakke ligeud eller bakke højre eller venstre rundt om et hjørne og samtidig forblive i den rigtige vognbane.

7.2.2.

Foretage vending ved at bakke og køre frem.

7.2.3.

Parkere køretøjet og forlade en parkeringsplads (parallel, skrå eller vinkelret ved at bakke eller køre frem, såvel
på jævn som på stigende og faldende vej).

7.2.4.

Foretage præcis opbremsning; en hård nødbremsning er dog ikke obligatorisk.

7.3.

Kategori B + E: kontrol af særlige manøvrer af betydning for færdselssikkerheden.

7.3.1.

Sammen- og frakoble motorkøretøj og påhængskøretøj; denne manøvre indledes med køretøjet og påhængsvognen stående side om side (dvs. ikke på en linje).

7.3.2.

Bakke i en kurve, hvis krumningsradius overlades til medlemsstaterne.

7.3.3.

Parkere sikkert med henblik på læsning/aflæsning.

7.4.

Adfærd i trafikken.
Aspiranten skal uden risiko kunne foretage alle almindelige manøvrer i normale trafiksituationer under
iagttagelse af de nødvendige forsigtighedsregler:
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7.4.1.

Forlade en parkeringsplads, fortsætte kørslen efter et stop i trafikken, køre ud fra en udkørsel.

7.4.2.

Kørsel på lige vejstrækninger; passere modkørende køretøjer, herunder i snævre passager.

7.4.3.

Køre rundt om hjørner.

7.4.4.

Kryds: køre frem til og passere vejkryds og forgreninger.

7.4.5.

Retningsskift: svinge til højre og venstre; skifte vognbane.

7.4.6.

Køre ind på/af motorvej eller lignende (hvis det findes): tilkørsel i accelerationssporet; frakørsel i decelerationssporet.

7.4.7.

Overhaling/forbikørsel: overhaling af anden trafik (om muligt); kørsel langs forhindringer, f.eks. parkerede
biler; (i givet fald) blive overhalet af anden trafik.

7.4.8.

Særlige vejtyper (hvis de findes): rundkørsler, jernbaneoverskæringer; sporvogns-/busstop; fodgængerovergang;
op-/nedkørsel ad lange stigende/faldende vejstrækninger.

7.4.9.

Træffe de nødvendige foranstaltninger, når køretøjet forlades.

8.

Praktisk prøve for kategori C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1 og D1 + E

8.1.

Klargøring og teknisk kontrol af køretøjets stand af betydning for færdselssikkerheden.
Aspiranter skal demonstrere, at de er i stand til at forberede sig på sikker kørsel, ved at opfylde følgende krav:

8.1.1.

Nødvendige reguleringer af sædet for at opnå korrekt kørestilling.

8.1.2.

Regulering af førerspejle, sikkerhedsseler og nakkestøtter, hvis de findes.

8.1.3.

Vilkårlig kontrol af dæk, styretøj, bremser, lygter, refleksanordninger, tegngivningsapparater og signalhorn.

8.1.4.

Kontrol af servobremse og servostyring; kontrollere tilstanden af hjul, hjulbolte, stænklapper, forrude, vinduer
og vinduesviskere, væsker (f.eks. motorolie, kølervæske og sprinklervæske); kontrollere og anvende instrumentbræt, herunder fartskriverudstyr i henhold til forordning (EØF) nr. 3821/85.

8.1.5.

Kontrollere lufttryk, trykluftbeholdere og ophængning.

8.1.6.

Kontrol af sikkerhedsfaktorer vedrørende belæsning af køretøjet: vognkasse, presenninger, døre til lastrum,
sikring af førerhus i låst stilling, læssemetode og fastgørelse af lasten (kun kategori C, C + E, C1 og C1 + E).

8.1.7.

Kontrol af koblingsmekanismen, bremser og elektriske forbindelser (kun kategori C + E, C1 + E, D + E og
D1 + E).

8.1.8.

Være i stand til at tage særlige forholdsregler i forbindelse med køretøjets sikkerhed; kontrol af vognkassen,
døre, nødudgange, førstehjælpsudstyr, brandslukningsudstyr og andet sikkerhedsudstyr (kun kategori D,
D + E, D1 og D1 + E).

8.1.9.

Læse et vejkort og planlægning af rute, herunder brug af elektroniske navigationssystemer (valgfrit).

8.2.

Kontrol af særlige manøvrer af betydning for færdselssikkerheden.

8.2.1.

Sammen- og frakoble motorkøretøj og påhængsvogn eller sættevogn (kun kategori C + E, C1 + E, D + E og
D1 + E); denne manøvre indledes med køretøjet og påhængskøretøjet stående side om side (dvs. ikke på en
linje).

8.2.2.

Bakning i en kurve, hvis krumningsradius overlades til medlemsstaterne.

8.2.3.

Parkere sikkert med henblik på læsning/aflæsning ved en læsserampe, platform eller lignende (kun kategori C,
C + E, C1 og C1 + E).

8.2.4.

Parkere for at lade passagerer stige sikkert på og af bussen (kun kategori D, D + E, D1 og D1 + E).

8.3.

Adfærd i trafikken.
Aspiranten skal uden risiko kunne foretage alle almindelige manøvrer i normale trafiksituationer under
iagttagelse af de nødvendige forsigtighedsregler:
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8.3.1.

Forlade en parkeringsplads, fortsætte kørslen efter et stop i trafikken, køre ud fra en udkørsel.

8.3.2.

Kørsel på lige vejstrækninger; passere modkørende køretøjer, herunder i snævre passager.

8.3.3.

Køre rundt om hjørner.

8.3.4.

Kryds: køre frem til og passere vejkryds og forgreninger.

8.3.5.

Retningsskift: svinge til højre og venstre; skifte vognbane.

8.3.6.

Køre ind på/af motorvej eller lignende (hvis det findes): tilkørsel i accelerationssporet; frakørsel i decelerationssporet.

8.3.7.

Overhaling/forbikørsel: overhaling af anden trafik (om muligt); kørsel langs forhindringer, f.eks. parkerede
biler; (i givet fald) blive overhalet af anden trafik.

8.3.8.

Særlige vejtyper (hvis de findes): rundkørsler, jernbaneoverskæringer; sporvogns-/busstop; fodgængerovergang;
op-/nedkørsel ad lange stigende/faldende vejstrækninger.

8.3.9.

Træffe de nødvendige foranstaltninger, når køretøjet forlades.

9.

Bedømmelse af den praktiske prøve

9.1.

Bedømmelsen gælder i alle kørselssituationer den ubesværethed, hvormed aspiranten benytter køretøjets
forskellige betjeningsapparater, og dennes evne til, under iagttagelse af færdselssikkerheden, at færdes i
trafikken. Hele prøven skal give den prøvesagkyndige indtryk af sikkerhed. Alle kørselsfejl og enhver form for
risikabel adfærd, som bringer prøvekøretøjets, passagerernes eller andre trafikanters umiddelbare sikkerhed i
fare, medfører, uanset om de kræver indgreb fra den prøvesagkyndiges eller ledsagerens side, at prøven ikke
bestås. Den prøvesagkyndige kan imidlertid frit afgøre, om den praktiske prøve skal fuldføres eller ikke.
Prøvesagkyndige skal uddannes til at foretage en korrekt bedømmelse af aspirantens evne til at køre sikkert. Et
af medlemsstaten godkendt organ skal føre kontrol og tilsyn med de prøvesagkyndiges arbejde med henblik
på at sikre en korrekt og konsekvent bedømmelse af fejl i overensstemmelse med de i dette bilag fastsatte
normer.

9.2.

Ved bedømmelsen bør de prøvesagkyndige være særligt opmærksomme på, om en aspirant udviser en
defensiv og social kørselsadfærd. Det giver et indtryk af den generelle kørestil, og den prøvesagkyndige bør
tage dette med i betragtningerne ved den samlede bedømmelse af aspiranten. Det omfatter tilpasset og bevidst
(sikker) kørsel, som tager hensyn til vej- og vejrforhold, anden trafik, andre trafikanters interesser (især de
mest udsatte) samt forudseenhed.

9.3.

Den prøvesagkyndige bedømmer endvidere aspirantens:

9.3.1.

Kontrol af køretøjet, herunder rigtig anvendelse af sikkerhedssele, førerspejle, nakkestøtte, sæde, rigtig
anvendelse af lygter og andet udstyr, rigtig betjening af kobling, gear, speeder, bremser (herunder tredje
bremsesystem, hvis det findes), styretøj, kontrol over køretøjet under forskellige forhold og ved forskellige
hastigheder, stabilitet på vejen, køretøjets vægt og dimensioner samt køreegenskaber, lastens vægt og type
(kun kategori B + E, C, C + E, C1, C1 + E, D + E og D1 + E), passagerers komfort (kun kategori D, D + E, D1
og D1 + E) (ingen hurtig acceleration, jævn kørsel og ingen hårde opbremsninger).

9.3.2.

Økonomisk og miljøvenlig kørsel under hensyntagen til omdrejningstallet, gearskift, bremsning og acceleration (kun kategori B + E, C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1 og D1 + E).

9.3.3.

Orienteringsevne: i alle retninger, rigtig anvendelse af spejle samt på langt, mellemlangt og nært hold.

9.3.4.

Forkørselsret/vigepligt: forkørselsret i kryds og ved forgreninger, vigepligt i andre situationer (f.eks. ved
retningsskift, vognbaneskift, særlige manøvrer).

9.3.5.

Korrekt placering på vejen: rigtig placering på vejen, i vognbaner, i rundkørsler, ved kørsel rundt om hjørner,
passende til et køretøjs type og køreegenskaber, rettidigt positionsskift.

9.3.6.

Afstand: holde passende afstand til forankørende og til siden, holde passende afstand fra andre trafikanter.

9.3.7.

Hastighed: ingen overskridelse af hastighedsgrænserne, tilpasse farten til vejr/trafikforhold og i givet fald til
nationale hastighedsgrænser, kørsel med en hastighed, som muliggør bremsning inden for et synligt og frit
stykke af vejen, tilpasse hastigheden til andre trafikanters generelle hastighed.
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9.3.8.

Lyssignaler, færdselstavler og andre forhold: korrekt adfærd ved lyssignaler, adlyde anvisninger fra personer,
som dirigerer færdslen, korrekt adfærd ved færdselstavler (forbud eller påbud), passende forholdsregler ved
vejafmærkninger.

9.3.9.

Tegngivning: give tegn, hvor nødvendigt, på en korrekt og rettidig måde, korrekt angivelse af retning, tage
passende forholdsregler ved tegngivning fra andre trafikanter.

9.3.10. Bremsning og stop: rettidig deceleration, bremsning og stop i henhold til omstændighederne, forudseenhed,
anvendelse af de forskellige bremsesystemer (kun kategori C, C + E, D og D + E); anvendelse af andre
fartbegrænsende systemer end bremser (kun for kategori C, C + E, D og D + E).
10.

Prøvens varighed
Både prøvens varighed og den afstand, som tilbagelægges, skal være tilstrækkelige til, at de i punkt B
foreskrevne færdigheder og adfærdsformer kan bedømmes. Den kørselstid, der afsættes til den praktiske
prøve, må under ingen omstændigheder være under 25 minutter for kategori A, A1, B, B1 og B + E, og 45
minutter for de øvrige kategorier. Perioden omfatter ikke modtagelse af aspiranten, forberedelse af køretøjet,
teknisk kontrol af køretøjet for så vidt angår færdselssikkerhed, særlige manøvrer eller meddelelse om
resultatet af den praktiske prøve.

11.

Hvor finder prøven sted?
Den del af prøven, som gælder den tekniske beherskelse af køretøjet, kan foregå på en særlige bane. Den del
af prøven, som gælder adfærd i trafikken, skal så vidt muligt finde sted på landeveje, motortrafikveje og
motorveje (eller lignende) samt på alle typer veje i byen (beboelseskvarterer, områder med 30 og 50 km/h,
gennemfartsveje), idet disse skal kunne frembyde de forskellige typer vanskeligheder, en fører af et motorkøretøj kan komme ud for. Det vil være hensigtsmæssigt, hvis prøven kan afholdes under forhold med skiftende
trafiktæthed. Køretiden på vejen bør anvendes optimalt til at bedømme aspirantens adfærd i alle de forskellige
trafikområder, man kommer ud for, med særlig vægt på overgangen mellem områderne.

II. KUNDSKABER, FÆRDIGHEDER OG ADFÆRD I FORBINDELSE MED KØRSEL MED MOTORKØRETØJ
Enhver fører af et motorkøretøj skal være i besiddelse af de kundskaber og færdigheder samt udvise den adfærd, der er
beskrevet under punkt 1-9 i det foregående, for at gøre ham i stand til:
— at opfatte de farer, som opstår i trafikken, og bedømme deres alvor
— at beherske køretøjet, så farlige situationer undgås, og reagere hensigtsmæssigt, hvis sådanne situationer opstår
— at overholde færdselsreglerne, især dem, hvis formål er at forhindre trafikulykker og sikre en jævn afvikling af
trafikken
— at opdage de vigtigste tekniske fejl ved sit køretøj, især fejl, som bringer sikkerheden i fare, og sørge for en
hensigtsmæssig afhjælpning heraf
— at være opmærksom på alle forhold, som påvirker førerens adfærd (alkohol, træthed, nedsat synsevne osv.), således at
han bevarer den fulde brug af de evner, færdselssikkerheden kræver
— ved hensynsfuld optræden at bidrage til andre trafikanters sikkerhed, det gælder navnlig de svageste og mest udsatte.
Medlemsstaterne kan træffe passende foranstaltninger for at sikre, at førere, som ikke længere besidder de kundskaber,
færdigheder og den adfærd, der er angivet i punkt 1-9, kan få genopfrisket disse kundskaber og færdigheder, så de
fremover udviser den adfærd, der kræves for at føre et motorkøretøj.«
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II
(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

DET BLANDEDE EØS-UDVALG

AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG
Nr. 48/2000
af 31. maj 2000
om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen
DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som tilpasset ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt
»aftalen«, særlig artikel 98, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Bilag II til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 42/2000 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den 19.
maj 2000 (1).

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EF af 9. marts 1999 om radio- og teleterminaludstyr
samt gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse (2) bør indarbejdes i aftalen.

(3)

Direktiv 1999/5/EF ophæver, med virkning fra den 8. april 2000, Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 98/13/EF af 12. februar 1998 om teleterminaludstyr, satellitjordstationsudstyr og gensidig
anerkendelse af udstyrets overensstemmelse (3), som er indarbejdet i aftalen, og som derfor bør
erstattes med direktiv 1999/5/EF.

(4)

Tilpasningen til Rådets direktiv 73/23/EØF af 19. februar 1973 om tilnærmelse af medlemsstaternes
lovgivning om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser (4) bør
tilpasses som følge af Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse af Den Europæiske Union —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Punkt 4zg (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/13/EF) i kapitel XVIII i bilag II til aftalen affattes
således:
»399 L 0005: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EF af 9. marts 1999 om radio- og
teleterminaludstyr samt gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse (EFT L 91 af 7.4.1999,
s. 10).«
(1)
(2)
(3)
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

174 af 13.7.2000, s. 53.
91 af 7.4.1999, s. 10.
74 af 12.3.1998, s. 1.
77 af 26.3.1973, s. 29.
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Artikel 2
Punkt 1 (direktiv 73/23/EØF) i kapitel X i bilag II til aftalen affattes således:
1) Følgende led indsættes:
»— 399 L 0005: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EF af 9. marts 1999 (EFT L 91 af
7.4.1999, s. 10).«
2) I tilpasningen udgår ordene »Finland« og »og Sverige«.
Artikel 3
Følgende led indsættes i punkt 6 (Rådets direktiv 89/336/EØF) i kapitel X i bilag II til aftalen:
»— 399 L 0005: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EF af 9. marts 1999 (EFT L 91 af
7.4.1999, s. 10).«
Artikel 4
Teksterne til direktiv 1999/5/EF på islandsk og norsk, som offentliggøres i EØS-tillægget til De Europæiske
Fællesskabers Tidende, er autentiske.
Artikel 5
Denne afgørelse træder i kraft den 1. juni 2000, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle
fornødne meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1. (*)
Artikel 6
Denne afgørelse offentliggøres i EØS-afsnittet i og EØS-tillægget til De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Udfærdiget i Bruxelles, den 31. maj 2000.
På Det Blandede EØS-udvalgs vegne
F. BARBASO

Formand

(*) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.
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AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG
Nr. 49/2000
af 31. maj 2000
om ændring af bilag XIV (konkurrence) til EØS-aftalen
DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som tilpasset ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt
»aftalen«, særlig artikel 98, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Bilag XIV til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 87/1999 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den
25. juni 1999 (1).

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 823/2000 af 19. april 2000 om anvendelse af traktatens artikel
81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis mellem linjerederier
(konsortier) (2) bør indarbejdes i aftalen.

(3)

Forordning (EF) nr. 823/2000 erstatter, med virkning fra den 26. april 2000, Kommissionens
forordning (EF) nr. 870/95 af 20. april 1995 om anvendelse af traktatens artikel 85, stk. 3, på visse
kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis mellem linjerederier (konsortier) (3), som er
indarbejdet i aftalen, og som derfor bør erstattes i henhold til aftalen med virkning fra den 26. april
2000 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Punkt 11c (Kommissionens forordning (EF) nr. 870/95) i bilag XIV til aftalen affattes således:
»32000 R 0823: Kommissionens forordning (EF) nr. 823/2000 af 19. april 2000 om anvendelse af
traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis mellem
linjerederier (konsortier) (EFT L 100 af 20.4.2000, s. 24).
Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasninger:
a) I artikel 1 erstattes »havne i Fællesskabet« med »havne i det område, der er omfattet af EØS-aftalen«
b) i artikel 7, stk. 1, første afsnit, erstattes »forudsat at de pågældende aftaler i overensstemmelse med
Kommissionens forordning (EF) nr. 2843/98 anmeldes til Kommissionen, og denne ikke modsætter
sig« med »forudsat at de pågældende aftaler i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF)
nr. 2843/98 og de tilsvarende bestemmelser i protokol 21 til EØS-aftalen anmeldes til EuropaKommissionen eller EFTA-tilsynsmyndigheden, og den kompetente tilsynsmyndighed ikke
modsætter sig«
c) følgende indsættes i slutningen af artikel 7, stk. 1:
»eller de tilsvarende bestemmelser i protokol 21 til EØS-aftalen«
d) artikel 7, stk. 3, andet punktum, affattes således:
»Den skal rejse indsigelse, når en stat, der falder ind under dens kompetence, inden for en frist på tre
måneder regnet fra videresendelsen af den i stk. 1 omhandlede anmeldelse til vedkommende stater,
anmoder den herom«
(1) Endnu ikke offentliggjort i EFT.
(2) EFT L 100 af 20.4.2000, s. 24.
(3) EFT L 89 af 21.4.1995, s. 7.
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e) artikel 7, stk. 4, andet punktum, affattes således:
»Er indsigelsen rejst efter anmodning fra en stat, der falder ind under dens kompetence, og som
fastholder sin indvending, kan den kun tilbagekaldes efter høring af Det Rådgivende Udvalg for
Kartel- og Monopolspørgsmål på Søtransportområdet«
f) følgende indsættes i slutningen af artikel 7, stk. 7:
»eller de tilsvarende bestemmelser i protokol 21 til EØS-aftalen«
g) i artikel 12, i indledningen, erstattes »i overensstemmelse med artikel 6 i forordning (EØF) nr.
479/92« med »enten på eget initiativ eller efter anmodning fra den anden tilsynsmyndighed eller en
stat, der falder ind under dens kompetence, eller fysiske eller juridiske personer, der påberåber sig en
legitim interesse«.«
Artikel 2
Teksterne til forordning (EF) nr. 823/2000 på islandsk og norsk, som offentliggøres i EØS-tillægget til De
Europæiske Fællesskabers Tidende, er autentiske.
Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 1. juni 2000, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle
fornødne meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1. (*)
Den anvendes fra den 26. april 2000.
Artikel 4
Denne afgørelse offentliggøres i EØS-afsnittet i og EØS-tillægget til De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Udfærdiget i Bruxelles, den 31. maj 2000.
På Det Blandede EØS-udvalgs vegne
F. BARBASO

Formand

(*) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.
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AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG
Nr. 50/2000
af 28. juni 2000
om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen
DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som tilpasset ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt
»aftalen«, særlig artikel 98, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Bilag II til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 1/2000 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den 4.
februar 2000 (1).

(2)

Kommissionens direktiv 1999/99/EF af 15. december 1999 om tilpasning til den tekniske udvikling
af Rådets direktiv 80/1269/EØF vedrørende motorkøretøjers motoreffekt (2) bør indarbejdes i aftalen.

(3)

Kommissionens direktiv 1999/100/EF af 15. december 1999 om tilpasning til den tekniske udvikling
af Rådets direktiv 80/1268/EØF om motorkøretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug (3) bør
indarbejdes i aftalen.

(4)

Kommissionens direktiv 1999/101/EF af 15. december 1999 om tilpasning til den tekniske udvikling
af Rådets direktiv 70/157/EØF vedrørende tilladt støjniveau og udstødningssystemer for motordrevne køretøjer (4) bør indarbejdes i aftalen.

(5)

Kommissionens direktiv 1999/102/EF af 15. december 1999 om tilpasning til den tekniske udvikling
af Rådets direktiv 70/220/EØF om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emissioner fra
motorkøretøjer (5) bør indarbejdes i aftalen.

(6)

Tilpasningerne til Rådets direktiv 70/157/EØF af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om tilladt støjniveau og udstødningssystemer for motordrevne køretøjer (6) bør
tilpasses som følge af Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse af Den Europæiske Union —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Punkt 2 (Rådets direktiv 70/157/EØF) i kapitel I i bilag II til aftalen ændres således:
1. Følgende nye led indsættes:
»— 399 L 0101: Kommissionens direktiv 1999/101/EF af 15. december 1999 (EFT L 334 af
28.12.1999, s. 41).«
2. I tilpasningerne a) og b) udgår punkterne for Østrig, Sverige og Finland.
Artikel 2
Følgende led indsættes i punkt 3 (Rådets direktiv 70/220/EØF) i kapitel I i bilag II til aftalen:
»— 399 L 0102: Kommissionens direktiv 1999/102/EF af 15. december 1999 (EFT L 334 af
28.12.1999, s. 43).«
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Endnu
EFT L
EFT L
EFT L
EFT L
EFT L

ikke offentliggjort i
334 af 28.12.1999,
334 af 28.12.1999,
334 af 28.12.1999,
334 af 28.12.1999,
42 af 23.2.1970, s.

EFT.
s. 32.
s. 36.
s. 41.
s. 43.
16.
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Artikel 3
Følgende led indsættes i punkt 42 (Rådets direktiv 80/1268/EØF) i kapitel I i bilag II til aftalen:
»— 399 L 0100: Kommissionens direktiv 1999/100/EF af 15. december 1999 (EFT L 334 af
28.12.1999, s. 36).«
Artikel 4
Følgende led indsættes i punkt 43 (Rådets direktiv 80/1269/EØF) i kapitel I i bilag II til aftalen:
»— 399 L 0099: Kommissionens direktiv 1999/99/EF af 15. december 1999 (EFT L 334 af
28.12.1999, s. 32).«
Artikel 5
Teksterne til direktiv 1999/99/EF, 1999/100/EF, 1999/101/EF og 1999/102/EF på islandsk og norsk, som
offentliggøres i EØS-tillægget til De Europæiske Fællesskabers Tidende, er autentiske.
Artikel 6
Denne afgørelse træder i kraft den 29. juni 2000, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle
fornødne meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1. (*)
Artikel 7
Denne afgørelse offentliggøres i EØS-afsnittet i og EØS-tillægget til De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juni 2000.
På Det Blandede EØS-udvalgs vegne
F. BARBASO

Formand

(*) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.
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AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG
Nr. 51/2000
af 28. juni 2000
om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen
DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som tilpasset ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt
»aftalen«, særlig artikel 98, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Bilag II til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 2/2000 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den 4.
februar 2000 (1).

(2)

Rådets direktiv 1999/86/EF af 11. november 1999 om tilpasning til den tekniske udvikling af
direktiv 76/763/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende passagersæder for
landbrugs- eller skovbrugshjultraktorer (2) bør indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Følgende led indsættes i punkt 9 (Rådets direktiv 76/763/EØF) i kapitel II i bilag II til aftalen:
»— 399 L 0086: Rådets direktiv 1999/86/EF af 11. november 1999 (EFT L 297 af 18.11.1999, s.
22).«
Artikel 2
Teksterne til direktiv 1999/86/EF på islandsk og norsk, som offentliggøres i EØS-tillægget til De Europæiske
Fællesskabers Tidende, er autentiske.
Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 29. juni 2000, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle
fornødne meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1. (*)
Artikel 4
Denne afgørelse offentliggøres i EØS-afsnittet i og EØS-tillægget til De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juni 2000.
På Det Blandede EØS-udvalgs vegne
F. BARBASO

Formand

(1) Endnu ikke offentliggjort i EFT.
(2) EFT L 297 af 18.11.1999, s. 22.
(*) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.
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AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG
Nr. 52/2000
af 28. juni 2000
om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen
DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som tilpasset ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt
»aftalen«, særlig artikel 98, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Bilag II til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 26/2000 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den 31.
marts 2000 (1).

(2)

Kommissionens direktiv 1999/75/EF af 22. juli 1999 om ændring af direktiv 95/45/EF om specifikke
renhedskriterier for farvestoffer til brug i levnedsmidler (2) bør indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Følgende indsættes i punkt 46b (Kommissionens direktiv 95/45/EF) i kapitel XII i bilag II til aftalen:
»ændret ved:
— 399 L 0075: Kommissionens direktiv 1999/75/EF af 22. juli 1999 (EFT L 206 af 5.8.1999, s. 19).«
Artikel 2
Teksterne til direktiv 1999/75/EF på islandsk og norsk, som offentliggøres i EØS-tillægget til De Europæiske
Fællesskabers Tidende, er autentiske.
Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 29. juni 2000, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle
fornødne meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1. (*)
Artikel 4
Denne afgørelse offentliggøres i EØS-afsnittet i og EØS-tillægget til De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juni 2000.
På Det Blandede EØS-udvalgs vegne
F. BARBASO

Formand

(1) EFT L 141 af 15.6.2000, s. 46.
(2) EFT L 206 af 5.8.1999, s. 19.
(*) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.
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AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG
Nr. 53/2000
af 28. juni 2000
om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen
DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som tilpasset ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt
»aftalen«, særlig artikel 98, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Bilag II til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 26/2000 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den 31.
marts 2000 (1).

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/84/EF af 19. december 1996 om ændring af direktiv
89/398/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om levnedsmidler bestemt til
særlig ernæring (2) bør indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Følgende indsættes i punkt 51 (Rådets direktiv 89/398/EØF) i kapitel XII i bilag II til aftalen:
»ændret ved:
— 396 L 0084: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/84/EF af 19. december 1996 (EFT L 48 af
19.2.1997, s. 20).
Direktivets bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasninger:
I artikel 4, stk. 1a, indsættes følgende afsnit:
»vedrørende sådanne midlertidige tilladelser til adgang til markedet kan en kontraherende part, som har
rimelig grund til at antage, at et bestemt produkt udgør en fare for menneskers sundhed, begrænse eller
forbyde anvendelse og/eller salg af produktet på sit område. Denne part skal straks gennem Det
Blandede EØS-udvalg underrette de andre kontraherende parter om den pågældende foranstaltning og
angive årsagerne hertil. Såfremt en af de kontraherende parter anmoder herom, skal der i Det Blandede
EØS-udvalg afholdes høringer om foranstaltningens rimelighed. Del VII i aftalen finder anvendelsen.««

Artikel 2
Teksterne til direktiv 96/84/EF på islandsk og norsk, som offentliggøres i EØS-tillægget til De Europæiske
Fællesskabers Tidende, er autentiske.

Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 29. juni 2000, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle
fornødne meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1. (*)
(1) EFT L 141 af 15.6.2000, s. 46.
(2) EFT L 48 af 19.2.1997, s. 20.
(*) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.
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Artikel 4
Denne afgørelse offentliggøres i EØS-afsnittet i og EØS-tillægget til De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juni 2000.
På Det Blandede EØS-udvalgs vegne
F. BARBASO

Formand
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AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG
Nr. 54/2000
af 28. juni 2000
om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen
DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som tilpasset ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt
»aftalen«, særlig artikel 98, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Bilag II til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 26/2000 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den 31.
marts 2000 (1).

(2)

Kommissionens direktiv 96/4/EF af 16. februar 1996 om ændring af direktiv 91/321/EØF om
modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn (2) bør indarbejdes i aftalen.

(3)

Kommissionens direktiv 1999/50/EF af 25. maj 1999 om ændring af direktiv 91/321/EØF om
modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn (3) bør indarbejdes i aftalen.

(4)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/41/EF af 7. juni 1999 om ændring af direktiv 89/
398/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om levnedsmidler bestemt til
særlig ernæring (4) bør indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
1.

Følgende led indsættes i punkt 51 (Rådets direktiv 89/398/EØF) i kapitel XII i bilag II til aftalen:
»— 399 L 0041: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/41/EF af 7. juni 1999 (EFT L 172 af
8.7.1999, s. 38).«

2.

Følgende indsættes i punkt 54a (Kommissionens direktiv 91/321/EØF) i kapitel XII i bilag II til aftalen:
»ændret ved:
— 396 L 0004: Kommissionens direktiv 96/4/EF af 16. februar 1996 (EFT L 49 af 28.2.1996, s. 12)
— 399 L 0050: Kommissionens direktiv 1999/50/EF af 25. maj 1999 (EFT L 139 af 2.6.1999, s. 29).«

Artikel 2
Teksterne til direktiv 96/4/EF, 1999/50/EF og 1999/41/EF på islandsk og norsk, som offentliggøres i
EØS-tillægget til De Europæiske Fællesskabers Tidende, er autentiske.
(1)
(2)
(3)
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

141 af 15.6.2000, s. 46.
49 af 28.2.1996, s. 12.
139 af 2.6.1999, s. 29.
172 af 8.7.1999, s. 38.
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Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 29. juni 2000, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle
fornødne meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1. (*)
Artikel 4
Denne afgørelse offentliggøres i EØS-afsnittet i og EØS-tillægget til De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juni 2000.
På Det Blandede EØS-udvalgs vegne
F. BARBASO

Formand

(*) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.
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AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG
Nr. 55/2000
af 28. juni 2000
om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen
DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som tilpasset ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt
»aftalen«, særlig artikel 98, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Bilag II til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 26/2000 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den 31.
marts 2000 (1).

(2)

Rådets forordning (EF) nr. 1804/1999 af 19. juli 1999 om indføjelse af bestemmelser om animalsk
produktion i forordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler (2) bør indarbejdes i aftalen.

(3)

Tilpasningerne til Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter (3) bør ændres for at tage hensyn til Østrigs, Finlands og Sveriges
tiltrædelse af Den Europæiske Union —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Følgende led indsættes i punkt 54b (Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91) i kapitel XII i bilag II til aftalen:
»— 399 R 1804: Rådets forordning (EF) nr. 1804/1999 af 19. juli 1999 (EFT L 222 af 24.8.1999, s.
1).«
Artikel 2
I punkt 54b i kapitel XII i bilag II til aftalen ændres tilpasningerne til forordning (EØF) nr. 2092/91 således:
1) I tilpasning a) udgår angivelserne vedrørende Finland og Sverige.
2) Tilpasningerne b) og c) udgår.
Artikel 3
Teksterne til forordning (EF) nr. 1804/1999 på islandsk og norsk, som offentliggøres i EØS-tillægget til De
Europæiske Fællesskabers Tidende, er autentiske.
Artikel 4
Denne afgørelse træder i kraft den 29. juni 2000, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle
fornødne meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1. (*)
(1)
(2)
(3)
(*)

EFT L
EFT L
EFT L
Ingen

141 af 15.6.2000, s. 46.
222 af 24.8.1999, s. 1.
198 af 22.7.1991, s. 1.
forfatningsmæssige krav angivet.
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Artikel 5
Denne afgørelse offentliggøres i EØS-afsnittet i og EØS-tillægget til De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juni 2000.
På Det Blandede EØS-udvalgs vegne
F. BARBASO

Formand
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21.9.2000

AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG
Nr. 56/2000
af 28. juni 2000
om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen
DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som tilpasset ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt
»aftalen«, særlig artikel 98, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Bilag II til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 26/2000 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den 31.
marts 2000 (1).

(2)

Kommissionens afgørelse 1999/217/EF af 23. februar 1999 om oprettelse af en liste over
aromastoffer, som anvendes eller er bestemt til anvendelse i eller på levnedsmidler, i medfør af
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2232/96 af 28. oktober 1996 (2) bør indarbejdes i
aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Følgende punkt indsættes efter punkt 54u (Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 292/97/EF) i kapitel
XII i bilag II til aftalen:
»54v. 399 D 0217: Kommissionens afgørelse 1999/217/EF af 23. februar 1999 om oprettelse af en
liste over aromastoffer, som anvendes eller er bestemt til anvendelse i eller på levnedsmidler, i
medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2232/96 af 28. oktober 1996 (EFT
L 84 af 27.3.1999, s. 1).«
Artikel 2
Teksterne til afgørelse 1999/217/EF på islandsk og norsk, som offentliggøres i EØS-tillægget til De
Europæiske Fællesskabers Tidende, er autentiske.
Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 29. juni 2000, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle
fornødne meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1. (*)
Artikel 4
Denne afgørelse offentliggøres i EØS-afsnittet i og EØS-tillægget til De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juni 2000.
På Det Blandede EØS-udvalgs vegne
F. BARBASO

Formand

(1) EFT L 141 af 15.6.2000, s. 46.
(2) EFT L 84 af 27.3.1999, s. 1.
(*) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.
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AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG
Nr. 57/2000
af 28. juni 2000
om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen
DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som tilpasset ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt
»aftalen«, særlig artikel 98, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Bilag II til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 41/2000 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den 19.
maj 2000 (1).

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2385/1999 af 10. november 1999 om ændring af bilag I, II og
III til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler (2) bør
indarbejdes i aftalen.

(3)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2393/1999 af 11. november 1999 om ændring af bilag I, II og
III til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler (3) bør
indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Følgende led indsættes i punkt 14 (Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90) i kapitel XIII i bilag II til aftalen:
»— 399 R 2385: Kommissionens forordning (EF) nr. 2385/1999 af 10. november 1999 (EFT L 288
af 11.11.1999, s. 14)
— 399 R 2393: Kommissionens forordning (EF) nr. 2393/1999 af 11. november 1999 (EFT L 290 af
12.11.1999, s. 5).«
Artikel 2
Teksterne til forordning (EF) nr. 2385/1999 og (EF) nr. 2393/1999 på islandsk og norsk, som offentliggøres i EØS-tillægget til De Europæiske Fællesskabers Tidende, er autentiske.
Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 29. juni 2000, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle
fornødne meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1. (*)
Artikel 4
Denne afgørelse offentliggøres i EØS-afsnittet i og EØS-tillægget til De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juni 2000.
På Det Blandede EØS-udvalgs vegne
F. BARBASO

Formand

(1)
(2)
(3)
(*)

EFT L
EFT L
EFT L
Ingen

174 af 13.7.2000, s. 51.
288 af 11.11.1999, s. 14.
290 af 12.11.1999, s. 5.
forfatningsmæssige krav angivet.
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AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG
Nr. 58/2000
af 28. juni 2000
om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen
DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som tilpasset ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt
»aftalen«, særlig artikel 98, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Bilag II til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 42/2000 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den 19.
maj 2000 (1).

(2)

Kommissionens beslutning 1999/511/EF af 7. juli 1999 om en fælles teknisk forskrift for tilslutningskrav til High Speed Circuit Switched Data (HSCSD) multislot-mobilstationer (2) bør indarbejdes i
aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Følgende punkt indsættes efter punkt 4zzh (Kommissionens beslutning 1999/645/EF) i kapitel XVIII i bilag
II til aftalen:
»4zzi. 399 D 0511: Kommissionens beslutning 1999/511/EF af 7. juli 1999 om en fælles teknisk
forskrift for tilslutningskrav til High Speed Circuit Switched Data (HSCSD) multislot-mobilstationer (EFT L 195 af 28.7.1999, s. 34).«
Artikel 2
Teksterne til beslutning 1999/511/EF på islandsk og norsk, som offentliggøres i EØS-tillægget til De
Europæiske Fællesskabers Tidende, er autentiske.
Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 29. juni 2000, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle
fornødne meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1. (*)
Artikel 4
Denne afgørelse offentliggøres i EØS-afsnittet i og EØS-tillægget til De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juni 2000.
På Det Blandede EØS-udvalgs vegne
F. BARBASO

Formand

(1) EFT L 174 af 13.7.2000, s. 53.
(2) EFT L 195 af 28.7.1999, s. 34.
(*) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.
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AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG
Nr. 59/2000
af 28. juni 2000
om ændring af bilag III (produktansvar) til EØS-aftalen
DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som tilpasset ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt
»aftalen«, særlig artikel 98, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Bilag III til aftalen er ikke tidligere blevet ændret.

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/34/EF af 10. maj 1999 om ændring af Rådets direktiv
85/374/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser
om produktansvar (1) bør indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Følgende indsættes under »OMHANDLEDE RETSAKTER« (Rådets direktiv 85/374/EØF) i bilag III til aftalen:
», ændret ved:
— 399 L 0034: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/34/EF af 10. maj 1999 (EFT L 141 af
4.6.1999, s. 20).«
Artikel 2
Teksterne til direktiv 1999/34/EF på islandsk og norsk, som offentliggøres i EØS-tillægget til De Europæiske
Fællesskabers Tidende, er autentiske.
Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 29. juni 2000, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle
fornødne meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1. (*)
Artikel 4
Denne afgørelse offentliggøres i EØS-afsnittet i og EØS-tillægget til De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juni 2000.
På Det Blandede EØS-udvalgs vegne
F. BARBASO

Formand

(1) EFT L 141 af 4.6.1999, s. 20.
(*) Forfatningsmæssige krav angivet.
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AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG
Nr. 60/2000
af 28. juni 2000
om ændring af bilag XIII (transport) til EØS-aftalen
DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som tilpasset ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt
»aftalen«, særlig artikel 98, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Bilag XIII til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 112/98 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den 27.
november 1998 (1).

(2)

Rådets resolution 1999/C 222/01 af 19. juli 1999 om situationen vedrørende luftfartsforsinkelser i
Europa (2) bør indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Følgende punkt indsættes efter punkt 90 (Rådets henstilling 98/376/EF) i bilag XIII til aftalen:
»91. 399 Y 0804(01): Rådets resolution 1999/C 222/01 af 19. juli 1999 om situationen vedrørende
luftfartsforsinkelser i Europa (EFT C 222 af 4.8.1999, s. 1).«
Artikel 2
Teksterne til resolution 1999/C 222/01 på islandsk og norsk, som offentliggøres i EØS-tillægget til De
Europæiske Fællesskabers Tidende, er autentiske.
Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 29. juni 2000, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle
fornødne meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1. (*)
Artikel 4
Denne afgørelse offentliggøres i EØS-afsnittet i og EØS-tillægget til De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juni 2000.
På Det Blandede EØS-udvalgs vegne
F. BARBASO

Formand

(1) EFT L 277 af 28.10.1999, s. 49.
(2) EFT C 222 af 4.8.1999, s. 1.
(*) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.
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AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG
Nr. 61/2000
af 28. juni 2000
om ændring af bilag XX (miljø) til EØS-aftalen
DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som tilpasset ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt
»aftalen«, særlig artikel 98, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Bilag XX til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 33/2000 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den
18. april 2000 (1).

(2)

Kommissionens beslutning 2000/45/EF af 17. december 1999 om miljøkriterierne for tildeling af
Fællesskabets miljømærke til vaskemaskiner (2) bør indarbejdes i aftalen.

(3)

Kommissionens beslutning 2000/40/EF af 16. december 1999 om miljøkriterierne for tildeling af
Fællesskabets miljømærke til kølemøbler (3) bør indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Punkt 2c (Kommissionens beslutning 96/461/EF) i bilag XX til aftalen affattes således:
»32000 D 0045: Kommissionens beslutning 2000/45/EF af 17. december 1999 om miljøkriterierne
for tildeling af Fællesskabets miljømærke til vaskemaskiner (EFT L 16 af 21.1.2000, s. 73).«

Artikel 2
Punkt 2el (Kommissionens beslutning 96/703/EF) i bilag XX til aftalen affattes således:
»32000 D 0040: Kommissionens beslutning 2000/40/EF af 16. december 1999 om miljøkriterierne
for tildeling af Fællesskabets miljømærke til kølemøbler (EFT L 13 af 19.1.2000, s. 22).«

Artikel 3
Teksterne til beslutning 2000/45/EF og 2000/40/EF på islandsk og norsk, som offentliggøres i EØStillægget til De Europæiske Fællesskabers Tidende, er autentiske.

Artikel 4
Denne afgørelse træder i kraft den 29. juni 2000, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle
fornødne meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1. (*)
(1)
(2)
(3)
(*)

EFT L
EFT L
EFT L
Ingen

141 af 15.6.2000, s. 59.
16 af 21.1.2000, s. 73.
13 af 19.1.2000, s. 22.
forfatningsmæssige krav angivet.
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Artikel 5
Denne afgørelse offentliggøres i EØS-afsnittet i og EØS-tillægget til De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juni 2000.
På Det Blandede EØS-udvalgs vegne
F. BARBASO

Formand
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AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG
Nr. 62/2000
af 28. juni 2000
om ændring af bilag XXI (statistikker) til EØS-aftalen
DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som tilpasset ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt
»aftalen«, særlig artikel 98, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Bilag XXI til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 23/2000 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den
25. februar 2000 (1).

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1749/1999 af 23. juli 1999 om ændring af forordning (EF) nr.
2214/96 om delindeks under det harmoniserede forbrugerprisindeks (2), berigtiget ved EFT L 267 af
15.10.1999, s. 59, bør indarbejdes i aftalen.

(3)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1617/1999 af 23. juli 1999 om nærmere regler for gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 — med hensyn til minimumsstandarder for behandling
af forsikring i de harmoniserede forbrugerprisindekser og om ændring af Kommissionens forordning
(EF) nr. 2214/96 (3) bør indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Følgende indsættes i punkt 19c (Kommissionens forordning (EF) nr. 2214/96) i bilag XXI til aftalen:
», ændret ved:
— 399 R 1749: Kommissionens forordning (EF) nr. 1749/1999 af 23. juli 1999 (EFT L 214 af
13.8.1999, s. 1), berigtiget ved EFT L 267 af 15.10.1999, s. 59
— 399 R 1617: Kommissionens forordning (EF) nr. 1617/1999 af 23. juli 1999 (EFT L 192 af
24.7.1999, s. 9).«
Artikel 2
Følgende punkt indsættes efter punkt 19g (Kommissionens forordning (EF) nr. 2646/98) i bilag XXI til
aftalen:
»19h. 399 R 1617: Kommissionens forordning (EF) nr. 1617/1999 af 23. juli 1999 om nærmere
regler for gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 — med hensyn til minimumsstandarder for behandling af forsikring i de harmoniserede forbrugerprisindekser og om ændring
af Kommissionens forordning (EF) nr. 2214/96 (EFT L 192 af 24.7.1999, s. 9).«
Artikel 3
Teksterne til forordning (EF) nr. 1749/1999, berigtiget ved EFT L 267 af 15.10.1999, s. 59, og (EF) nr.
1617/1999, på islandsk og norsk, som offentliggøres i EØS-tillægget til De Europæiske Fællesskabers Tidende,
er autentiske.
(1) Endnu ikke offentliggjort i EFT.
(2) EFT L 214 af 13.8.1999, s. 1.
(3) EFT L 192 af 24.7.1999, s. 9.
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Artikel 4
Denne afgørelse træder i kraft den 29. juni 2000, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle
fornødne meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1. (*)
Artikel 5
Denne afgørelse offentliggøres i EØS-afsnittet i og EØS-tillægget til De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juni 2000.
På Det Blandede EØS-udvalgs vegne
F. BARBASO

Formand

(*) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.
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AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG
Nr. 63/2000
af 28. juni 2000
om ændring af bilag XXI (statistikker) til EØS-aftalen
DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som tilpasset ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt
»aftalen«, særlig artikel 98, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Bilag XXI til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 23/2000 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den
25. februar 2000 (1).

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2543/1999 af 1. december 1999 om den statistiske lande- og
områdefortegnelse for Fællesskabets udenrigshandel og for samhandelen mellem dets medlemsstater (2) bør indarbejdes i aftalen.

(3)

Rådets forordning (EF) nr. 2166/1999 af 8. oktober 1999 om nærmere regler for gennemførelse af
forordning (EF) nr. 2494/95 med hensyn til minimumsstandarder for behandling af produkter inden
for sektorerne sundhedsvæsen, uddannelse og social sikring i de harmoniserede forbrugerprisindekser (3) bør indarbejdes i aftalen.

(4)

Kommissionens beslutning 1999/622/EF, Euratom af 8. september 1999 om behandlingen af
momsrefusioner til ikke-afgiftspligtige enheder og til afgiftspligtige enheder for virksomhed, som er
fritaget for afgift, med henblik på gennemførelse af Rådets direktiv 89/130/EØF, Euratom om
harmonisering af fastlæggelsen af bruttonationalindkomsten i markedspriser (4) bør indarbejdes i
aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Punkt 9 (Kommissionens forordning (EF) nr. 2645/98) i bilag XXI til aftalen affattes således:
»399 R 2543: Kommissionens forordning (EF) nr. 2543/1999 af 1. december 1999 om den statistiske
lande- og områdefortegnelse for Fællesskabets udenrigshandel og for samhandelen mellem dets
medlemsstater (EFT L 307 af 2.12.1999, s. 46).«
Artikel 2
Følgende punkter indsættes efter punkt 19h (Kommissionens forordning (EF) nr. 1617/1999) i bilag XXI til
aftalen:
»19i. 399 R 2166: Rådets forordning (EF) nr. 2166/1999 af 8. oktober 1999 om nærmere regler for
gennemførelse af forordning (EF) nr. 2494/95 med hensyn til minimumsstandarder for behandling af produkter inden for sektorerne sundhedsvæsen, uddannelse og social sikring i de harmoniserede forbrugerprisindekser (EFT L 266 af 14.10.1999, s. 1).
19j. 399 D 0622: Kommissionens beslutning 1999/622/EF, Euratom af 8. september 1999 om
behandlingen af momsrefusioner til ikke afgiftspligtige enheder og til afgiftspligtige enheder for
virksomhed, som er fritaget for afgift, med henblik på gennemførelse af Rådets direktiv 89/
130/EØF, Euratom om harmonisering af fastlæggelsen af bruttonationalindkomsten i markedspriser (EFT L 245 af 17.9.1999, s. 51).«
(1)
(2)
(3)
(4)

Endnu
EFT L
EFT L
EFT L

ikke
307
266
245

offentliggjort i EFT.
af 2.12.1999, s. 46.
af 14.10.1999, s. 1.
af 17.9.1999, s. 51.
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Artikel 3
Teksterne til forordning (EF) nr. 2543/1999, (EF) nr. 2166/1999 og beslutning 1999/622/EF, Euratom på
islandsk og norsk, som offentliggøres i EØS-tillægget til De Europæiske Fællesskabers Tidende, er autentiske.
Artikel 4
Denne afgørelse træder i kraft den 29. juni 2000, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle
fornødne meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1. (*)
Artikel 5
Denne afgørelse offentliggøres i EØS-afsnittet i og EØS-tillægget til De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juni 2000.
På Det Blandede EØS-udvalgs vegne
F. BARBASO

Formand

(*) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.
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AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG
Nr. 64/2000
af 28. juni 2000
om ændring af protokol 47 til EØS-aftalen om afskaffelse af tekniske handelshindringer for vin
DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som tilpasset ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt
»aftalen«, særlig artikel 98, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Protokol 47 til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 35/2000 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den
31. marts 2000 (1).

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2253/1999 af 25. oktober 1999 om ændring af forordning (EF)
nr. 881/98 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende beskyttelse af de supplerende traditionelle
benævnelser, der anvendes for visse typer kvbd (2) bør indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Følgende led indsættes i punkt 42e (Kommissionens forordning (EF) nr. 881/98) i tillæg 1 til protokol 47 til
aftalen:
»— 399 R 2253: Kommissionens forordning (EF) nr. 2253/1999 af 25. oktober 1999 (EFT L 275 af
26.10.1999, s. 8).«
Artikel 2
Teksterne til forordning (EF) nr. 2253/1999 på islandsk og norsk, som offentliggøres i EØS-tillægget til De
Europæiske Fællesskabers Tidende, er autentiske.
Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 29. juni 2000, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle
fornødne meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1. (*)
Artikel 4
Denne afgørelse offentliggøres i EØS-afsnittet i og EØS-tillægget til De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juni 2000.
På Det Blandede EØS-udvalgs vegne
F. BARBASO

Formand

(1) EFT L 141 af 15.6.2000, s. 62.
(2) EFT L 275 af 26.10.1999, s. 8.
(*) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.
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BERIGTIGELSER
Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2000/550/EF af 15. september 2000 om anden ændring af beslutning
2000/486/EF om beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Grækenland
(De Europæiske Fællesskabers Tidende L 234 af 16. september 2000)
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