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(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2558/2001
af 3. december 2001
om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 med henblik på omklassificering af betalinger
som led i swap-aftaler og fremtidige rentesikringsaftaler
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE
UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 285, stk. 1,

ikke-finansielle transaktioner, der blev registreret som
formueindkomst under posten renter.
(4)

Dette har givet anledning til problemer, og
Kommissionen finder det således nødvendigt at tage
disse rentestrømme ud af formueindkomsten ligesom i
den reviderede SNA 93.

(5)

Det er således hensigtsmæssigt at registrere disse
strømme som finansielle transaktioner under finansielle
derivater, der i ENS 95 indgår i F3 »Værdipapirer
undtagen aktier«.

(6)

En særlig behandling af disse rentestrømme bør indføres
for så vidt angår de oplysninger, som indsendes i
henhold til proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud.

(7)

Udvalget for det Statistiske Program, der blev nedsat ved
afgørelse 89/382/EØF, Euratom (5), og Udvalget for
Penge-, Kreditmarkeds- og Betalingsbalancestatistik, der
blev nedsat ved afgørelse 91/115/EØF (6), er hver især
blevet hørt i overensstemmelse med artikel 3 i de
nævnte afgørelser —

under henvisning til ændret forslag fra Kommissionen (1),
under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank (2),
i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 251 (3), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 af 25. juni 1996 om
det europæiske national- og regionalregnskabssystem i
Det Europæiske Fællesskab (4) er en referenceramme i
form af fælles normer, definitioner, klassifikationer og
regnskabsregler til opstilling af medlemsstaternes regnskaber, som skal opfylde Det Europæiske Fællesskabs
statistiske behov med henblik på at sikre data, som er
sammenlignelige mellem medlemsstaterne.

(2)

I ENS 95 (5.67) defineres swaps ligesom i SNA 93 som
»kontraktlige aftaler mellem to parter, som aftaler på
særlige vilkår og inden for en fastlagt tidsramme at bytte
betalingsstrømme vedrørende to gældsposter af samme
størrelse«, og hvori det præciseres, at »de to mest
anvendte varianter er renteswaps og valutaswaps«.

(3)

I de oprindelige udgaver af ENS 95 og SNA 93 er
rentestrømme mellem to parter i enhver form for swap
og i fremtidige rentesikringsaftaler blevet betragtet som

(1) EFT C 116 E af 26.4.2000, s. 63.
(2) EFT C 103 af 3.4.2001, s. 8.
(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 15.3.2001 (endnu ikke offentliggjort i EFT) og Rådets afgørelse af 8. november 2001.
(4) EFT L 310 af 30.11.1996, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 995/2001 (EFT L 139 af 23.5.2001, s. 3).

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Bilag A i Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 ændres i overensstemmelse med bilaget til nærværende forordning.
(5) EFT L 181 af 28.6.1989, s. 47.
(6) EFT L 59 af 6.3.1991, s. 19. Ændret ved afgørelse 96/174/EF (EFT
L 51 af 1.3.1996, s. 48).
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Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 3. december 2001.
På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

N. FONTAINE

F. VANDENBROUCKE

Formand

Formand

28.12.2001
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BILAG
I bilag A i Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 foretages følgende ændringer:
1) I kapitel 4 affattes punkt 4.47 således:
»4.47.
Betalinger som led i swap-forretninger vil i intet tilfælde blive betragtet som renter og bogføres derfor ikke
som formueindkomst (jf. punkt 5.67, litra d) og punkt 5.139, litra c) om finansielle derivater).
Tilsvarende skal transaktioner som led i fremtidige rentesikringsaftaler ej heller bogføres som formueindkomst. (jf.
punkt 5.67, litra e)).«
2) I kapitel 5:
a) affattes punkt 5.67, litra d) og e), således:
»d) Swaps — men kun hvis de har en markedsværdi, fordi de kan handles eller føres i modregning. Swaps er
kontraktlige aftaler mellem to parter, som aftaler på særlige vilkår og inden for en fastlagt tidsramme at bytte
betalingsstrømme vedrørende to gældsposter af samme størrelse. De mest anvendte varianter er renteswaps,
swaps med udenlandsk valuta og valutaswaps. Renteswaps er bytte af forskelligt udformede rentebetalinger,
f.eks. fast rente imod variabel rente, én variabel rente imod en anden, fast rente i én valuta imod variabel rente i
anden osv. Swaps med udenlandsk valuta (inklusive alle terminsforretninger) er transaktioner i udenlandsk
valuta til en forud fastsat vekselkurs. Valutaswaps er bytte af bestemte beløb i to forskellige valutaer med deraf
følgende tilbagebetalinger, hvilket omfatter både renter og betalingsydelser, over en bestemt periode og på
forud fastsatte vilkår. Ingen af disse betalinger betragtes som formueindkomst i systemet, og alle betalinger
bogføres som finansielle derivater.
e) Fremtidige rentesikringsaftaler (FRA — forward rate agreements) — men kun hvis de har en markedsværdi,
fordi de kan handles eller føres i modregning. FRA'er er kontraktlige aftaler, hvori to parter — for at dække sig
ind imod renteændringer — aftaler en bestemt rente, som på en aftalt betalingsdag skal betales af et fiktivt
lånebeløb, som aldrig udveksles. Størrelsen af betalingerne er baseret på forskellen mellem den aftalte FRArentesats og markedsrenten på afregningstidspunktet. Disse betalinger betragtes ikke som formueindkomst i
systemet, men bogføres som finansielle derivater.«
b) affattes punkt 5.139, litra c) og d) således:
»c) Samtlige betalinger i form af kurtage til eller fra mæglere eller andre mellemhandlere for formidling af optioner,
futures, swaps og andre derivatkontrakter, behandles som betalinger for tjenesteydelser på de relevante konti.
Parterne i en swap anses ikke for at yde hinanden tjenesteydelser, men enhver betaling til tredjepart for at
formidle swappen skal betragtes som betaling for en tjenesteydelse. Ved en swap-aftale, hvor der er tale om
udveksling af hovedstole, registreres strømmene som transaktioner med det underliggende instrument. Andre
betalingsstrømme (undtagen kurtage) registreres som finansielle derivater (F.34). Teoretisk set kan den præmie,
der betales til sælgeren af en option, betragtes som indbefattende serviceomkostninger, men i praksis er det som
regel umuligt at udskille serviceelementet. Derfor skal hele købesummen registreres som anskaffelse af et
finansielt aktiv for køberen og som indgåelse af en gældsforpligtelse for sælgeren.
d) Når swap-aftaler indebærer hovedstolsudveksling, f.eks. i forbindelse med valutaswaps, registreres den oprindelige hovedstolsudveksling som en transaktion i det underliggende finansielle instrument og ikke som en
transaktion i finansielle derivater (F.34). Foreligger der ikke nogen hovedstolsudveksling, registreres der ikke
nogen transaktion ved indgåelsen. I begge tilfælde oprettes der således implicit et finansielt derivat med en
initial markedsværdi på nul. Herefter vil værdien af swappen være:
1) for hovedstole: den løbende markedsværdi af forskellen mellem den forventede fremtidige markedsværdi af
de hovedstole, der skal genudveksles, og de hovedstole, der er anført i kontrakten
2) for andre betalinger: den løbende markedsværdi af de fremtidige strømme som specificeret i kontrakten.
Ændringer i et derivats værdi over en periode registreres på omvurderingskontoen.
Efterfølgende genudveksling af hovedstole vil være omfattet af swap-aftalens bestemmelser og kan indebære, at
finansielle aktiver udveksles til en pris, som afviger fra markedsprisen på sådanne aktiver. Den modsvarende
betaling mellem kontraktens parter vil være den, som er specificeret i kontrakten. Forskellen mellem markedspriser og kontraktpriser er da lig med aktivets/passivets realiseringsværdi på forfaldstidspunktet og registreres
som en transaktion i finansielle derivater (F.34). Derimod registreres andre strømme i forbindelse med
swap-forretninger som en transaktion i finansielle derivater for de beløb, som reelt udveksles. Alle transaktioner
i finansielle derivater skal være lig den/det samlede kursgevinst/-tab i swap-aftalens løbetid. Denne registrering
er analog med de posteringer, der foretages i forbindelse med optioner, hvor man benytter sig af retten til at få
leveret det underliggende aktiv (jf. litra a)).
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En swap-aftale eller en fremtidig rentesikringsaftale registreres for institutionelle enheders vedkommende som
finansielle derivater på aktivsiden, hvis nettoværdien er positiv, således at positive nettobetalinger øger nettoværdien (og omvendt). Er swappens nettoværdi negativ, registreres den på passivsiden, således at negative
nettobetalinger øger nettoværdien (og omvendt).«
3) Følgende bilag tilføjes:
»BILAG V
DEFINITION AF DET OFFENTLIGE UNDERSKUD MED HENBLIK PÅ PROCEDUREN I FORBINDELSE MED
UFORHOLDSMÆSSIGT STORE UNDERSKUD
I forbindelse med medlemsstaternes rapporter til Kommissionen i henhold til proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud fastlagt i Rådets forordning (EF) nr. 3605/93 (1) er »det offentlige underskud« lig med
saldoposten »nettofordringserhvervelse« for den offentlige sektor inklusive rentestrømme fra swap-aftaler og fremtidige
rentesikringsaftaler. Denne saldopost kodificeres som EDPB9. Renter omfatter i denne sammenhæng ovennævnte
strømme og kodificeres som EDPD41.
(1) EFT L 332 af 31.12.1993, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 475/2000 (EFT L 58 af 3.3.2000, s. 1).«
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RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2559/2001
af 17. december 2001
om ændring af forordning (EF) nr. 2505/96 om åbning og forvaltning af autonome fællesskabstoldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter
den pågældende forordning erstattes med tabellen i
bilaget til nærværende forordning.

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 26,

(4)

Som følge af denne forordnings økonomiske betydning
bør sagens hastende karakter som omhandlet i punkt I,
nr. 3, i tillægsprotokollen til Amsterdam-traktaten, om
de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union,
gøres gældende.

(5)

Forordning (EF) nr. 2505/96 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

under henvisning til forslag fra Kommissionen,
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

Ved forordning (EF) nr. 2505/96 (1), har Rådet åbnet
fællesskabstoldkontingenter for en række landbrugs- og
industriprodukter. Fællesskabets behov for forsyninger
med disse produkter bør dækkes på de gunstigste betingelser. Der bør derfor åbnes fællesskabskontingenter til
nedsat sats eller nulsats for passende mængder, ligesom
der bør ske en forhøjelse for hele året 2002 og en
forlængelse af gyldigheden af visse eksisterende toldkontingenter, uden at der skabes forstyrrelser på markedet
for disse produkter.
En række produkter, der er omhandlet i ovennævnte
forordning, for hvilke det ikke længere er i Fællesskabets
interesse at opretholde et fællesskabstoldkontingent, bør
slettes i tabellen i bilag I.
I betragtning af de mange ændringer med virkning fra
den 1. januar 2002 og for at skabe klarhed for brugerne
bør disse ændringer foretages ved, at tabellen i bilag I til

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Tabellen i bilag I til forordning (EF) nr. 2505/96 erstattes med
tabellen i bilaget til nærværende forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 1. januar 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2001.
På Rådets vegne
A. NEYTS-UYTTEBROECK

Formand

(1) EFT L 345 af 31.12.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1142/2001 (EFT L 155 af 12.6.2001, s. 1).
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BILAG
»BILAG I

Løbenummer

KN-kode

Taricunderposition

Kontingentmængde

Kontingenttoldsats
(%)

Kontingentperiode

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-phenylendiamin

1 800 t

0

1.1.-31.12.

09.2603

ex 2931 00 95

15

Bis(3-triethoxysilylpropyl)tetrasulfid

2 000 t

0

1.1.-31.12.

09.2604

ex 3905 30 00

10

Poly(vinylalkohol), delvis forbundet ved en
acetalbinding med natriumsaltet af 5-(4azido-2-sulfobenzyliden)-3-(formylpropyl)rhodanin

100 t

0

1.1.-31.12.

09.2605

ex 3824 90 99

78

Sølv- og palladiumbaseret kemisk spredning
til skærmbelægninger, med indhold af sølv
og palladium på ikke over 0,4 vægtprocent
hver

80 000 l

0

1.1.-31.12.

09.2606

ex 3824 90 99

79

Siliciumdioxidopløsning bestemt til polering
af produkter under pos. 8542 21 01 (a)

1 200 t

0

1.1.-31.12.

09.2607

ex 2922 50 00

60

Hydrogenfumarat af fesoterodin (INN)

30 kg

0

1.1.-31.12.

09.2608

ex 2932 29 80

65

ε-caprolacton

1 500 t

0

1.1.-30.6.2002

09.2609

ex 2811 22 00

20

Pyrogen silica bestemt til polering af
produkter under pos. 8542 21 01 (a)

1 000 t

0

1.1.-31.12.

09.2703

ex 2825 30 00

10

Vanadiumoxider og vanadiumhydroxider,
udelukkende bestemt til fremstilling af legeringer (a)

13 000 t

0

1.1.-31.12.

09.2711

ex 7202 41 10

10

250 000 t

0

1.1.-31.12.

ex 7202 41 91

10

ex 7202 41 99

10

Ferrochrom med indhold af kulstof på over
4 vægtprocent, bestemt til fremstilling af
jern eller stål eller som tilsætning til jern og
stål henhørende under kapitel 72 eller
bestemt til fremstilling af nikkellegeringer
henhørende under kapitel 75 i den kombinerede nomenklatur (a)

Søde kirsebær, tilsat alkohol, med en
diameter på 19,9 mm eller derunder, uden
sten, bestemt til fremstilling af chokoladevarer (a):

20 00 t

09.2713

Varebeskrivelse

1.1.-31.12.

ex 2008 60 19

10

— med indhold af sukker på over 9 vægtprocent

10 (1)

ex 2008 60 39

11/19

— med indhold af sukker på over 9 vægtprocent og derunder

10

28.12.2001

Løbenummer
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KN-kode

Taricunderposition

09.2719

Varebeskrivelse

Surkirsebær (Prunus cerasus), tilsat alkohol,
med en diameter på 19,9 mm eller
derunder, bestemt til fremstilling af chokoladevarer (a):

L 344/7

Kontingentmængde

Kontingenttoldsats
(%)

2 000 t

Kontingentperiode

1.1.-31.12.

ex 2008 60 19

20

— med indhold af sukker på over 9 vægtprocent

10 (1)

ex 2008 60 39

20

— med indhold af sukker på 9 vægtprocent
og derunder

10

09.2727

ex 3902 90 90

93

Syntetisk polyalfaolefin med en viskositet på
ikke under 38 × 10–6 m2 s–1 (38 centistoke)
ved 100 °C, målt efter ASTM D 445

10 000 t

0

1.1.-31.12.

09.2729

ex 0811 90 95

10

Boysenbær, frosne, ikke tilsat sukker,
bestemt til forarbejdningsindustrien (a)

1 500 t

0

1.1.-30.6.2002

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferrochrom, med indhold af kulstof på 1,5
vægtprocent og derover, men ikke over 4
vægtprocent og med indhold af chrom på
70 vægtprocent og derunder

40 000 t

0

1.1.-31.12.

09.2809

ex 3802 90 00

10

Syreaktiveret montmorillonit, til fremstilling
af såkaldt »selvkopierende« papir (a)

10 000 t

0

1.1.-31.12.

09.2829

ex 3824 90 99

19

Ekstrakt i fast form af biprodukter, der er
uopløseligt i alifatiske opløsningsmidler,
fremkommet ved ekstraktion af colophonium fra træ, med følgende karakteristika:

1 600 t

0

1.1.-31.12.

400 t

0

1.1.-31.12.

— indhold af harpikssyre på 30 vægtprocent eller derunder,
— syretal på 110 og derunder
— smeltepunkt på 100 °C og derover

09.2837

ex 2903 49 80

10

Bromchlormethan

09.2841

ex 2712 90 99

10

Blanding af 1-alkener, med indhold på 80
vægtprocent og derover af 1-alkener med
kædelængder af 20 og 22 kulstofatomer

10 000 t

0

1.1.-31.12.

09.2849

ex 0710 80 69

10

Svampe af arten Auricularia politricha, også
vand- eller dampkogte, frosne, bestemt til
fremstilling af færdigretter (a) (b)

700 t

0

1.1.-31.12.

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-Cresol med en renhed på 98,5 vægtprocent og derover

20 000 t

0

1.1.-31.12.

09.2853

ex 2930 90 70

35

Glutathion

15 t

0

1.1.-31.12.

L 344/8
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Løbenummer

KN-kode

Taricunderposition

09.2859

ex 2909 49 90

10

2,2-Isopropyliden-bis(p-phenyleneoxydiethanol), i fast form

09.2867

ex 3207 40 80

10

Glasgranulat med indhold af:

Varebeskrivelse

28.12.2001

Kontingentmængde

Kontingenttoldsats
(%)

Kontingentperiode

1 300 t

0

1.1.-31.12.

300 t

0

1.1.-31.12.

— siliciumdioxid på 73 vægtprocent eller
derover, men ikke over 77 vægtprocent,
— dibortrioxid på 12 vægtprocent eller
derover, men ikke over 18 vægtprocent
og
— polyethylenglycol på 4 vægtprocent eller
derover, men ikke over 8 vægtprocent

09.2881

ex 3901 90 90

92

Chlorsulfoneret polyethylen

6 000 t

0

1.1.-31.12.

09.2889

3805 10 90

—

Sulfatterpentin

20 000 t

0

1.1.-31.12.

09.2913

ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex

2401 10 41
2401 10 49
2401 10 50
2401 10 70
2401 10 90
2401 20 41
2401 20 49
2401 20 50
2401 20 70
2401 20 90

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Tobak, rå eller ufabrikeret, også udstanset i
regelmæssig form, af toldværdi ikke under
450/100 kg netto, bestemt til anvendelse
som ydre dækblad eller som omblad ved
fremstilling af varer henhørende under pos.
2402 10 00 (a)

6 000 t

0

1.1.-31.12.

09.2914

ex 3824 90 99

26

Vandig opløsning med indhold af betain på
40 vægtprocent og derover som tørstof og
med et indhold af organiske og uorganiske
salte på 5 vægtprocent og derover, men ikke
over 30 vægtprocent

38 000 t

0

1.1.-31.12.

09.2915

ex 3824 90 99

27

Siliciumdioxid, af renhed på 99 vægtprocent
og derover, i form af sfæriske partikler,
dispergeret i monoethylenglykol

60 t

0

1.1.-31.12.

09.2917

2930 90 14

—

Cystin

600 t

0

1.1.-31.12.

09.2918

ex 2910 90 00

50

1,2-Epoxybutan

500 t

0

1.1.-31.12.

09.2919

ex 8708 29 90

10

Bælge, bestemt til fremstilling af ledbusser (a)

2 600 stk.

0

1.1.-31.12.

09.2933

ex 2903 69 90

30

1,3-Dichlorobenzen

2 600 t

0

1.1.-31.12.

28.12.2001
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Taricunderposition

L 344/9

Kontingentmængde

Kontingenttoldsats
(%)

Kontingentperiode

Colophonium og harpikssyrer af fyrreharpiks

60 000 t

0

1.1.-30.6.

—

Colophonium og harpikssyrer af fyrreharpiks

50 000 t

0

1.7.-31.12.

43

Spændingsstyrede oscillatorer (VCO) med
undtagelse af oscillatorer med termisk
kompensation, der består af aktive og
passive komponenter, som er monteret på
et trykt kredsløb anbragt i en indkapsling
forsynet med:

130 000 000
stk.

0

1.1.-30.6.2002

400 t

0

1.1.-31.12.

Løbenummer

KN-kode

09.2935

3806 10 10

—

09.2935

3806 10 10

09.2939

ex 8543 89 95

Varebeskrivelse

— et identifikationsmærke bestående af
eller indeholdende en af følgende
kombinationer: 1012TDK, 1019TDK,
EK304, MQC403, MQC404, MQE001,
MQE041, MQE042, MQE051, MQE201,
MQE411, MQE501, URAE8X956A,
URAB8,
URAE8X960A,
VD2S40,
VD2S41, VD5S07
eller
— andre identifikationsmærker vedrørende
anordninger, som opfylder ovennævnte
beskrivelse

09.2945

ex 2940 00 90

10

D-Xylose

09.2947

ex 3904 69 90

95

Poly(vinylidenfluorid), i pulverform, bestemt
til fremstilling af maling og lak til metal (a)

1 300 t

0

1.1.-31.12.

09.2949

ex 8543 89 95

44

Oscillator med termisk kompensation, der
omfatter et trykt kredsløb, hvorpå er
monteret mindst et piézo-elektrisk krystal
og en regulerbar kondensator, anbragt i en
indkapsling forsynet med:

8 000 000
stk.

0

1.1.-30.6.2002

5 000 t

0

1.1.-31.12.

100 t

0

1.1.-31.12.

— et identifikationsmærke bestående af eller
indeholdende en af følgende kombinationer 3211A-ANF50, 5111B-ANL51,
TCXO111, TXO2603
eller
— andre identifikationsmærker vedrørende
anordninger, som opfylder ovennævnte
beskrivelse

09.2950

ex 2905 59 10

10

2-Chlorethanol, bestemt til fremstilling af
flydende thioplast henhørende under pos.
4002 99 90 (a)

09.2954

ex 2926 90 95

55

3-[Trifluormethyl] phenylacetonitril

L 344/10
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Løbenummer

KN-kode

Taricunderposition

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamon (ISO)

09.2957

ex 8507 90 98

10

09.2959

ex 4804 41 91

10

ex 4804 41 99

10

ex 4804 51 90

10

09.2964

ex 5502 00 80

09.2966

ex 2839 19 00

28.12.2001

Kontingentmængde

Kontingenttoldsats
(%)

Kontingentperiode

300 t

0

1.1.-31.12.

Stanset cylinder i ikke-legeret stål, forniklet,
til akkumulatorer, med en diameter på
13 mm og derover, men ikke over 17 mm,
og med en højde på 27 mm og derover,
men ikke over 70 mm

70 000 000
stk.

0

1.1.-31.12.

Kraftpapir og kraftpap, af vægt over 150 g
pr. m2, som udelukkende består af udleget
råfiber af sulfatcellulose, bestemt til fremstilling af varer henhørende under pos. 3921 (a)

65 000 t

0

1.1.-31.12.

20

Cellulosebånd (tow) opnået ved spinding i
organisk
opløsningsmiddel
(Lyocell),
bestemt til papirindustrien (a)

1 200 t

0

1.1.-31.12.

20

Krystallinsk dinatriumdisilicat, med indhold
af:

12 000 t

0

1.1.-31.12.

500 t

0

1.1.-31.12.

Varebeskrivelse

— siliciumdioxid på 59 vægtprocent og
derover
og
— dinatriumoxid på 30 vægtprocent og
derover

09.2975

ex 2918 30 00

10

Benzopheron-3,3:4,4-tetracarboxylsyredianhydrid

09.2978

ex 4804 52 90

10

Kraftpapir og kraftpap af vægt 250 g pr. m2
eller derover, ensartet bleget i massen, til
anvendelse ved fremstilling af beholdere til
næringsmidler i flydende form (a)

48 000 t

0

1.1.-31.12.

09.2979

ex 7011 20 00

15

Glasbilledskærm med en diameter på
80,9 cm (± 0,2 cm), målt fra yderkant til
yderkant, og en lysgennemskinnelighed på
80 % (± 3 %) ved en referenceglastykkelse på
11,43 mm

600 000 stk.

0

1.1.-31.12.

09.2980

ex 4810 32 10
ex 4810 32 90

10
10

Kraftpapir og kraftpap, i ruller, ensartet
bleget i massen, belagt på den ene side med
kaolin og/eller kalciumkarbonat, af vægt
over 150 g pr. m2 men ikke over 400 g pr.
m2, til anvendelse ved fremstilling af beholdere til næringsmidler i flydende form (a)

52 000 t

0

1.1.-31.12.

28.12.2001

KN-kode

Taricunderposition

ex 8407 33 90
ex 8407 90 80
ex 8407 90 90

10
10
10

Løbenummer

09.2981
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Varebeskrivelse

Forbrændingsmotorer med gnisttænding,
med frem- og tilbagegående eller roterende
stempel, med slagvolumen ikke under
300 cm3 og effekt ikke under 6 og ikke
over 15,5 kW, til fremstilling af

L 344/11

Kontingentmængde

Kontingenttoldsats
(%)

Kontingentperiode

210 000 stk.

0

1.1.-31.12.

— selvkørende græsslåmaskiner med siddeplads henhørende under underposition
8433 11 51
— traktorer henhørende under underposition 8701 90 11, hvis hovedfunktion er
som græsslåmaskine,
eller
— 4-takts slåmaskiner med nominal slagvolumen 480 cm3 henhørende under
underposition 8433 20 10 (a)

09.2985

ex 8540 91 00

33

Fladmaske
af
længde
691,6 mm
(± 0,2 mm) og af højde 407,7 (± 0,2 mm),
med en netlængde i enden af den vertikale
midterakse på 155 mikrometer (± 8 mikrometer)

400 000 stk.

0

1.1.-31.12.

09.2986

ex 3824 90 99

76

Blanding af tertiære aminer, indeholdende:

14 000 t

0

1.1.-31.12.

— 60 vægtprocent dodecyldimethylamin
eller derover
— 20 vægtprocent di-methyl(tetradecyl)amin eller derover
— 0,5 vægtprocent hexadecyldimethylamin
eller derover

09.2987

ex 3905 91 00

93

Copolymer af ethylen og vinylalkohol
(EVOH)

4 000 t

0

1.1.-31.12.

09.2988

ex
ex
ex
ex
ex
ex

4804 31 51
4804 31 90
4805 91 99
4805 92 99
4823 90 50
4823 90 90

10
10
10
10
30
13

Papir af den art, der anvendes ved fremstilling af elektrolytkondensatorer (kondensatorpapir), fremstillet af andre materialer end
materialer fremstillet udelukkende af alfa
(esparto), indeholdende højst 5 mg sulfat og
1 mg chlorid pr. kg, med en tykkelse på
25 µm eller derover, men ikke over 100
µm, og af en bredde ikke over 800 mm

1 500 t

0

1.1.-31.12.

09.2991

ex 2846 90 00

20

Chlorid af sjældne jordarter, med et indhold
af lanthantrichloridheptahydrat på 57 vægtprocent eller derover, i fast form

5 300 t

0

1.1.-31.12.

L 344/12
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Løbenummer

KN-kode

Taricunderposition

09.2992

ex 3902 30 00

93

09.2993

ex 3920 10 28

09.2995

28.12.2001

Kontingentmængde

Kontingenttoldsats
(%)

Kontingentperiode

Copolymer af propylen og butylen, med
indhold af propylen på 60 vægtprocent eller
derover, men ikke over 68 vægtprocent og
af butylen på 32 vægtprocent eller derover,
men ikke over 40 vægtprocent, med en
smelteviskositet på ikke over 3 000 mPa
ved 190 °C, efter ASTM D 3236, til brug
som klæbemiddel ved fremstilling af varer
henhørende under pos. 4818 18 40 (a)

1 000 t

0

1.1.-31.12.

93

Polyethylenfolier af en tykkelse på 23 µm
eller derover, men ikke over 27 µm, og en
vægt på 32 g eller derover, men ikke over
42 g pr. m2, og en vanddampgennemtrængelighed på mindst 900 g pr/m2 pr. døgn

120 000 000 m2

0

1.1.-31.12.

ex 8536 90 85

95

Tastaturer

0

1.1.-30.6.2002

ex 8538 90 99

93

— til cellulære mobiltelefoner, der består af
et lag silikone og taster af polycarbonat

10 000 000
stk.

10 000 stk.

0

1.1.-31.12.

6 t

0

1.1.-30.6.2002

1 200 000
stk.

0

1.1.-31.12.

Varebeskrivelse

eller
— udelukkende af silikone eller udelukkende af polycarbonat, omfattende
trykte trykknapper,
bestemt til fremstilling eller reparation af
mobiltelefoner henhørende under pos.
8525 20 91 (a)
09.2996

ex 8407 90 10

20

To-takts-forbrændingsmotorer, med slagvolumen ikke over 125 cc, til fremstilling af
plæneklippere henhørende under pos.
8433 11 (a)

09.2998

ex 2924 29 95

80

5-Chlor-3-hydroxy-2,4-dimethoxy-2naphthanilid

09.2999

ex 7011 20 00

10

Glasbilledskærm med diagonalmål på
70,8 cm
(± 0,2 cm)
eller
72,4 cm
(± 0,2 cm), målt fra yderkant til yderkant,
og en lysgennemskinnelighed på 80 %
(± 3 %) ved en referenceglastykkelse på
11,43 mm

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til de fællesskabsbestemmelser, der er udstedt på dette område.
(b) Kontingentet finder dog ikke anvendelse, når behandlingen foretages af detailforretninger eller restaurationer.
(1) Der anvendes specifik tillægstold.«
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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2560/2001
af 19. december 2001
om grænseoverskridende betalinger i euro
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE
UNION HAR —

bank om forberedelserne til indførelsen af eurosedler og
-mønter erklærede Kommissionen at ville gøre alt, hvad
der står i dens magt, og træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at omkostningerne ved grænseoverskridende transaktioner kommer til at ligge tættere
på omkostningerne ved nationale transaktioner, og at
euro-området i denne henseende bliver gennemsigtigt og
håndgribeligt for den europæiske borger som et »indre
betalingsmåde«.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 95, stk. 1,
under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),
under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale
Udvalg (2),
under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank (3),

(4)

I forhold til det erklærede mål, som på ny blev bekræftet
ved indførelsen af kontopenge i euro, om at opnå en
gebyrordning for euroen, der er om ikke identisk, så dog
lignende, er der ikke konstateret noget nævneværdigt
resultat med hensyn til at nedbringe omkostningerne
ved grænseoverskridende betalinger i forhold til omkostningerne ved betalinger på nationalt plan.

(5)

Antallet af grænseoverskridende betalinger har været
stadig stigende siden gennemførelsen af det indre
marked. I dette område uden indre grænser er betalingerne blevet lettet gennem indførelsen af euroen.

(6)

Det forhold, at størrelsen af gebyrerne for grænseoverskridende betalinger fortsat ligger over gebyrerne for
nationale betalinger, hæmmer den grænseoverskridende
samhandel og er således til hinder for, at det indre
marked kan fungere tilfredsstillende. Dette vil også
kunne påvirke tilliden i forbindelse med anvendelsen af
euroen. For at det indre marked kan fungere tilfredsstillende, er det derfor nødvendigt at sikre, at gebyrer for
grænseoverskridende betalinger i euro er de samme som
gebyrerne for betalinger i euro inden for en medlemsstat,
hvilket også vil styrke tilliden til euroen.

(7)

For grænseoverskridende elektroniske betalingstransaktioner i euro bør princippet om lige store gebyrer gælde
under hensyntagen til fristerne for tilpasning og til den
øgede arbejdsbyrde for betalingsinstitutterne i forbindelse med overgangen til euroen fra den 1. juli 2002.
For at gøre det muligt at tilvejebringe den nødvendige
infrastruktur og de nødvendige betingelser bør der
indføres en overgangsperiode for grænseoverskridende
pengeoverførsler indtil den 1. juli 2003.

(8)

Det er ikke hensigtsmæssigt på nuværende stadium at
anvende princippet om ens gebyrer på papirchecks, da
disse ifølge sagens natur ikke åbner mulighed for en lige
så effektiv behandling som den, der gælder for andre
betalingsmidler, især elektroniske betalinger. Derimod
bør princippet vedrørende gennemsigtighed med hensyn
til gebyrer også gælde for checks.

efter proceduren i traktatens artikel 251 (4), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

()
(2)
(3)
(4)

Med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/5/EF af
27. januar 1997 om grænseoverskridende pengeoverførsler (5) tilstræbtes det at forbedre de grænseoverskridende pengeoverførselstjenester, herunder effektiviteten
af disse. Formålet var at give især forbrugere og små og
mellemstore virksomheder mulighed for hurtigt, sikkert
og billigt at foretage pengeoverførsler fra den ene del af
Fællesskabet til den anden. Sådanne grænseoverskridende pengeoverførsler og betalinger er som helhed
stadig overordentligt dyre i forhold til betalinger på
nationalt plan. Resultaterne af en undersøgelse, der er
foretaget af Kommissionen og offentliggjort den 20.
september 2001, viser, at forbrugerne får utilstrækkelige
eller slet ingen oplysninger om omkostningerne ved
overførsler, og at de gennemsnitlige omkostninger ved
grænseoverskridende pengeoverførsler næsten ikke har
ændret sig siden 1993, da der blev foretaget en tilsvarende undersøgelse.
I Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og
Rådet af 31. januar 2001 om detailbetalinger i det indre
marked og Europa-Parlamentets beslutninger af 26.
oktober 2000 og 4. juli 2001 om henholdsvis Kommissionens meddelelse og om foranstaltninger til at lette de
økonomiske beslutningstageres overgang til euroen samt
Den Europæiske Centralbanks rapporter af september
1999 og september 2000 om forbedring af de grænseoverskridende betalingstjenester understreges det, at der
er et påtrængende behov for effektive forbedringer på
dette område.
Ifølge Kommissionens meddelelse af 3. april 2001 til
Europa-Parlamentet, Rådet, Det Økonomiske og Sociale
Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Central-

EFT C 270 E af 25.9.2001, s. 270.
Udtalelse afgivet den 10.12.2001 (endnu ikke offentliggjort i EFT).
EFT C 308 af 1.11.2001, s. 17.
Europa-Parlamentets udtalelse af 15.11.2001 (endnu ikke offentliggjort i EFT), Rådets fælles holdning af 7.12.2001 (EFT C 363 af
19.12.2001, s. 1) og Europa-Parlamentets afgørelse af 13.12.2001.
5
( ) EFT L 43 af 14.2.1997, s. 25.
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For at give kunden mulighed for at vurdere omkostningerne ved en grænseoverskridende betaling er det
nødvendigt, at han får oplysning om de opkrævede
gebyrer og eventuelle ændringer deraf. Det samme
gælder i de tilfælde, hvor en anden valuta end euroen er
involveret i den grænseoverskridende eurobetalingstransaktion.

(10)

Denne forordning er ikke til hinder for, at betalingsinstitutterne kan fastsætte en samlet tarif, der omfatter
forskellige betalingstjenester, når blot der ikke gøres
forskel mellem grænseoverskridende betalinger og nationale betalinger.

(11)

Det er også vigtigt, at det gøres lettere for betalingsinstitutterne at udføre grænseoverskridende betalinger. I den
forbindelse bør standardiseringsbestræbelserne fremmes,
især brugen af det internationale bankkontonummer
(IRAN) (1) og bankidentifikationsnummeret (BI) (2), som
er nødvendige for automatiseret behandling af grænseoverskridende pengeoverførsler. Det skønnes at være af
afgørende betydning, at der gøres størst mulig brug af
disse numre. Desuden bør andre foranstaltninger, som
medfører ekstra omkostninger, ophæves, således at de
gebyrer, kunderne betaler for grænseoverskridende betalinger, kan nedsættes.

(12)

(13)

(14)

(15)

For at lette byrden for de betalingsinstitutter, der udfører
grænseoverskridende betalinger, bør der ske en gradvis
afvikling af forpligtelserne til at foretage systematisk
indberetning på nationalt plan af hensyn til betalingsbalancestatistikken.
For at sikre overholdelsen af denne forordning bør
medlemsstaterne drage omsorg for, at der findes fyldestgørende og effektive klageprocedurer til bilæggelse af
eventuelle tvister mellem en ordregiver og hans betalingsinstitut eller mellem en modtager og hans betalingsinstitut, idet de eksisterende procedurer i givet fald
benyttes.
Det er ønskeligt, at Kommissionen senest den 1. juli
2004 forelægger en rapport om anvendelsen af denne
forordning.
Der skal fastlægges en procedure, der ligeledes gør det
muligt at anvende denne forordning på grænseoverskridende betalinger, der udføres i en anden medlemsstats
valuta, når denne medlemsstat træffer beslutning
herom —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Formål og anvendelsesområde
I denne forordning fastsættes bestemmelser om grænseoverskridende betalinger i euro for at sikre, at gebyrerne for disse
(1) ISO-standard nr. 13613.
(2) ISO-standard nr. 9362.
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betalinger er de samme som gebyrerne for betalinger i euro,
som sker inden for en medlemsstat.
Forordningen finder anvendelse på grænseoverskridende betalinger i euro på indtil 50 000 EUR inden for Fællesskabet.
Denne forordning finder ikke anvendelse på grænseoverskridende betalinger, som sker mellem institutter for disses
regning.

Artikel 2
Definitioner
I denne forordning forstås ved:
a) »grænseoverskridende betalinger«:
i) »grænseoverskridende pengeoverførsler«: transaktioner,
der udføres på en ordregiver initiativ via et institut eller
en af dettes filialer i en medlemsstat med henblik på at
stille en sum penge til rådighed for en modtager i et
institut eller en af dettes filialer i en anden medlemsstat.
Ordregiver og modtager kan være én og samme person
ii) »grænseoverskridende elektroniske betalingstransaktioner«:
— grænseoverskridende overførsler af penge foretaget
ved hjælp af et elektronisk betalingsinstrument
bortset fra overførsler, der bestilles og udføres af
institutter
— grænseoverskridende hævning af kontanter ved
hjælp af et elektronisk betalingsinstrument og opladning (og tømning) af et elektronisk pengeinstrument
i pengeautomater eller selvbetjeningsterminaler hos
udsteder eller i institutter, der er kontraktmæssig
forpligtet til at acceptere betalingsinstrumentet
iii) »grænseoverskridende checks«: papirchecks som defineret i Genève-konventionen om indførelse af en
ensartet checklov af 19. marts 1931, som er trukket på
et institut beliggende inden for Fællesskabet, og som
anvendes til grænseoverskridende betalinger inden for
Fællesskabet
b) »elektronisk betalingsinstrument«: et betalingsinstrument
med fjernadgang og et elektronisk pengeinstrument, der
sætter indehaveren i stand til at foretage en eller flere elektroniske betalingstransaktioner
c) »betalingsinstrument med fjernadgang«: et instrument,
hvormed indehaveren får adgang til penge på sin konto i et
institut og mulighed for at foretage betalinger til en
modtager, og hvortil der normalt kræves et personligt identifikationsnummer og/eller en anden tilsvarende legitimation. Betalingsinstrumenter med fjernadgang består især af
betalingskort (dvs. kreditloft, debetkort, kontokort eller
genopladelige betalingskort) og kort til anvendelse i forbindelse med telefonbanktransaktioner og home-bunkring.
Denne definition omfatter ikke grænseoverskridende pengeoverførsler
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d) »elektronisk pengeinstrument«: et genopladeligt betalingsinstrument (forudbetalt kort eller kort med computerhukommelse) hvor værdienheder er lagret elektronisk
e) »institut«: enhver fysisk eller juridisk person, der som led i
sin erhvervsvirksomhed foretager grænseoverskridende betalinger
f) »gebyrer«: alle gebyrer, der opkræves af et institut i direkte
tilknytning til en grænseoverskridende betaling i euro.

Artikel 3
Gebyrer for grænseoverskridende elektroniske betalingstransaktioner og grænseoverskridende pengeoverførsler
1.
Fra den 1. juli 2002 skal gebyrer, som et institut
opkræver for grænseoverskridende elektroniske betalingstransaktioner i euro på højest 12 500 EUR, være de samme som de
gebyrer, instituttet opkræver for tilsvarende betalinger i euro
inden for den medlemsstat, hvor instituttet er beliggende.
2.
Senest fra den 1. juli 2003 skal gebyrer, som et institut
opkræver for grænseoverskridende pengeoverførsler i euro på
højest 12 500 EUR, være de samme som de gebyrer, instituttet
opkræver for tilsvarende pengeoverførsler i euro inden for den
medlemsstat, hvor instituttet er beliggende.
3.
Fra den 1. januar 2006 forhøjes beløbet på 12 500 EUR
til 50 000 EUR.

L 344/15
Artikel 5

Foranstaltninger til lettelse af grænseoverskridende pengeoverførsler
1.
Et institut skal efter anmodning fra kunden i givet fald
give oplysning om kundens internationale bankkontonummer
(IRAN) og om bankens identifikationsnummer (BI).
2.
Kunden skal efter anmodning give det institut, der foretager overførslen, oplysning om betalingsmodtagerens IRANnummer og BI-nummeret på betalingsmodtagerens institut.
Hvis kunden ikke giver ovennævnte oplysninger, kan instituttet
pålægge ham ekstragebyrer. Instituttet skal i så fald give
kunderne oplysninger om ekstragebyrerne i overensstemmelse
med artikel 4.
3.
Fra den 1. juli 2003 skal et institut på alle kunders
kontoudtog eller som bilag hertil anføre kundens IRANnummer og instituttets BI-nummer.
4.
Enhver leverandør, der accepterer betaling ved overførsel,
skal ved faktureringen af varer og tjenesteydelser inden for
Fællesskabetoplyse kunderne om sit IRAN-nummer og sit instituts BI-nummer.
Artikel 6
Medlemsstaternes forpligtelser
1.
Medlemsstaterne ophæver senest fra den 1. juli 2002
enhver national forpligtelse til indberetning, af hensyn til betalingsbalancestatistikken, af grænseoverskridende betalinger på
højest 12 500 EUR.
2.
Medlemsstaterne ophæver senest fra den 1. juli 2002 alle
nationale minimumskrav vedrørende oplysninger om betalingsmodtageren, som er til hinder for automatiske betalinger.

Artikel 4
Gennemsigtige gebyrer
1.
Et institut skal skriftligt og eventuelt efter de nationale
regler i elektronisk form give sine kunder let forståelige
forhåndsoplysninger om de gebyrer, det opkræver for grænseoverskridende betalinger og for betalinger inden for den
medlemsstat, hvor instituttet er beliggende.
Medlemsstaterne kan kræve, at der på checkhæftet anføres en
oplysning til forbrugerne om omkostningerne i forbindelse
med grænseoverskridende anvendelse af checks.
2.
Enhver ændring af gebyrerne skal meddeles på samme
måde som angivet i stk. 1, før den træder i kraft.
3.
Såfremt et institut opkræver gebyrer for veksling af valutaer til og fra euro, skal det give kunderne:
a) forhåndsoplysninger om
påtænker at opkræve, og

de

vekselgebyrer,

som

det

b) specifikke oplysninger om de forskellige vekselgebyrer, som
er blevet opkrævet.

Artikel 7
Overholdelse af forordningen
Overholdelsen af denne forordning sikres af sanktioner, der er
effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har en
afskrækkende virkning.
Artikel 8
Revisionsklausul
Senest den 1. juli 2004 forelægger Kommissionen EuropaParlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen af denne
forordning, og navnlig om
— udviklingen i infrastrukturerne for grænseoverskridende
betalingssystemer
— det hensigtsmæssige i at forbedre de tjenesteydelser, der
tilbydes forbrugerne, gennem en styrkelse af konkurrencevilkårene for levering af tjenesteydelser inden for grænseoverskridende betalinger
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— virkningerne af forordningens anvendelse på gebyrerne i forbindelse med betalinger gennemført inden
for en medlemsstat
— det hensigtsmæssige i at forhøje det i artikel 6, stk. 1, anførte beløb til 50 000 EUR fra den 1. januar
2006, under hensyn til eventuelle konsekvenser for erhvervslivet.
Rapporten ledsages eventuelt af ændringsforslag.
Artikel 9
Ikrafttræden
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Denne forordning gælder ligeledes for grænseoverskridende betalinger, der udføres i en anden medlemsstats
valuta, hvis denne medlemsstat meddeler Kommissionen sin beslutning om at udvide anvendelsen til at
omfatte den pågældende valuta. Meddelelsen offentliggøres af Kommissionen i De Europæiske Fællesskabers
Tidende. Den udvidede anvendelse har virkning 14 dage efter offentliggørelsen.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2001.
På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

N. FONTAINE

A. NEYTS−UYTTEBROECK

Formand

Formand
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RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2561/2001
af 17. december 2001
om fremme af omstillingen af de fartøjer og fiskere, der indtil 1999 var afhængige af fiskeriaftalen
med Marokko
jernes alder og også selv om der er ydet offentlig støtte
til bygning af fartøjet.

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 36 og 37,
(5)

Det er derfor nødvendigt at fravige visse bestemmelser i
forordning (EF) nr. 2792/1999.

(6)

Desuden bør EU i tråd med konklusionerne fra Det
Europæiske Råd i Nice vise solidaritet med de berørte
medlemsstater ved et supplerende finansielt tilskud ud
over de beløb, der er stillet til rådighed under udgiftsområde 2 i de finansielle overslag for EU's budget som
fastsat på Det Europæiske Råd i Berlin den 25. marts
1999.

(7)

Der bør derfor indledes en særlig EF-aktion for at
anvende de pågældende bevillinger til iværksættelse af en
del af omstillingsplanerne, mens de øvrige dele af
nævnte planer bør gennemføres med støtte fra FIUFbevillingerne.

(8)

Det vil være formålstjenligt at anvende de supplerende
disponible bevillinger, der afsættes til den særlige aktion,
dels til omstrukturering af flåden, dels til førtidspensionering eller omskoling af fiskere til arbejde uden for
havfiskeriet, i forbindelse med individuelle eller kollektive socialplaner.

(9)

Det bør sikres, at den særlige aktion er i overensstemmelse med de generelle principper for strukturpolitikken
i fiskerisektoren. Det bør navnlig undgås, at der skabes
problemer i relation til de gældende bestemmelser om
anvendelse af FIUF-bevillinger. Der bør også fastsættes
operationelle forvaltningsbestemmelser, som i videst
muligt omfang svarer til de bestemmelser, der gælder for
EF's strukturfonde som fastsat i forordning (EF) nr.
1260/1999 (6).

(10)

De fartøjer, der skal drive fiskeri i internationale
farvande eller i tredjelandes farvande, bør fuldt ud overholde de internationale retsforskrifter om bevarelse af
fiskeressourcerne, bl.a. De Forenede Nationers havretskonvention og FAO's adfærdskodeks.

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( ),
1

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),
under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale
Udvalg (3), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Aftalen om forbindelserne mellem Det Europæiske
Fællesskab og Kongeriget Marokko på havfiskeriområdet
(i det følgende benævnt »fiskeriaftalen med Marokko«)
udløb den 30. november 1999. Som følge heraf blev et
betydeligt antal EF-fartøjer, der havde drevet fiskeri i
forbindelse med nævnte aftale, nødt til på dette tidspunkt at indstille deres fiskeriaktiviteter.

(2)

De pågældende fartøjsejere og fiskere har derfor
modtaget godtgørelser som omhandlet i artikel 16, stk.
1, litra b), i forordning (EF) nr. 2792/1999 (4) med støtte
fra Det Finansielle Instrument til Udvikling af Fiskeriet
(FIUF) på de særlige betingelser, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 1227/2001 (5).

(3)

Det vil være berettiget gennem passende EF-foranstaltninger at fremme iværksættelsen af omstillingsplaner for
de pågældende flåder som godkendt af Kommissionen
den 18. oktober 2000.

(4)

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

Det er nødvendigt at fremme fartøjernes endelige aktivitetsophør, det være sig ved ophugning eller ved overførsel til et tredjeland, herunder også overførsel til blandede selskaber. Det er ligeledes nødvendigt at fremme
gennemførelsen af sociale foranstaltninger til fordel for
fiskerne. Det vil også være rimeligt at fremme udskiftning af fiskeredskaber med henblik på en endelig omstilling af fartøjerne til andre fiskeriaktiviteter, uanset fartø-

EFT C 270 E af 25.9.2001. s. 266.
Udtalelse afgivet d. 15.11.2001 (endnu ikke offentliggjort i EFT).
Udtalelse afgivet d. 18.10.2001 (endnu ikke offentliggjort i EFT).
Rådets forordning (EF) nr. 2792/1999 af 17. december 1999 om de
nærmere regler og betingelser for Fællesskabets strukturforanstaltninger for fiskeriet (EFT L 337 af 30.12.1999, s. 10). Senest ændret
ved forordning (EF) nr. 1451/2001 (EFT L 198 af 21.7.2001, s. 9).
5
( ) Rådets forordning (EF) nr. 1227/2001 af 18. juni 2001 om fravigelse af visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 2792/1999 om de
nærmere regler og betingelser for Fællesskabets strukturforanstaltninger for fiskeriet (EFT L 168 af 23.6.2001, s. 1).

(6) Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 af 21. juni 1999 om vedtagelse af generelle bestemmelser for strukturfondene (EFT L 161 af
26.6.1999, s. 1). Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1447/2001
(EFT L 198 af 21.7.2001, s. 1).
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Den socioøkonomiske diversificering i de fiskeriafhængige kystområder vil naturligt kunne indgå i de integrerede operationelle programmer for regionaludvikling og
i de tværregionale programmer under EF-støtterammerne for strukturfondenes mål 1 for Spanien og
Portugal, hvor der ydes finansiel støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske
Socialfond (ESF) og Den Europæiske Udviklings- og
Garantifond for Landbruget (EUGFL), Udviklingssektionen. Det vil derfor ikke være berettiget at vedtage en
særlig intervention i forbindelse med denne diversificering —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I
GENERELLE BESTEMMELSER

28.12.2001

i) forhøjes de satser, der er nævnt i artikel 7, stk. 5, litra
a), med 20 %
ii) finder artikel 10, stk. 3, litra b), nr. ii), og bilag III, punkt
1.1.a), ikke anvendelse
iii) nedsættes fartøjernes minimumsalder, jf. artikel 7, stk.
2, til fem år; for fartøjer af en alder på 5-9 år er
referencepræmien som omhandlet i artikel 7, stk. 5,
litra a), den, der gælder for fartøjer på 10-15 år.
Præmien nedsættes med en del af det beløb, der tidligere
måtte være modtaget som støtte til bygning og/eller
modernisering; denne del beregnes pro rata temporis i
forhold til tiårsperioden (i tilfælde af bygningsstøtte)
eller femårsperioden (i tilfælde af moderniseringsstøtte)
forud for den endelige overførsel.
c) Ved endelig omstilling af et fartøj til en anden fiskeriaktivitet, som nødvendiggør en anden fangstmetode, kan der i
forbindelse med udskiftning af fiskeredskaberne som en
undtagelse ydes offentlig støtte til modernisering af fartøjet
på følgende betingelser:
i) bilag III, punkt 1.4, sidste afsnit, finder ikke anvendelse
ii) de satser, der er nævnt i artikel 9, stk. 4, litra b),
forhøjes med 30 %
iii) artikel 10, stk. 3, litra a), finder ikke anvendelse.

Artikel 1
1.
De fartøjsejere og fiskere, der i 2000 og 2001 på grund
af den manglende fornyelse af fiskeriaftalen med Marokko efter
artikel 16, nr. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 2792/1999 har
modtaget godtgørelser for midlertidigt aktivitetsophør for en
samlet periode på mindst ni måneder, kan på de betingelser og
inden for de grænser, der er fastlagt i nærværende forordning,
omfattes af undtagelsesvise støtteforanstaltninger.

d) Ved ydelse af et individuelt præmiebeløb til en fisker
forhøjes de støtteberettigede omkostninger, der er nævnt i
artikel 12, stk. 3, litra b) og c), med 20 %.
2.
De undtagelsesbestemmelser, der er fastsat i stk. 1, gælder
kun for præmier og offentlig støtte, som de i artikel 6 nævnte
myndigheder tildeler ved en administrativ afgørelse truffet i
perioden 1. juli 2001 — 30. juni 2002.

2.
Senest tre måneder efter ikrafttrædelsen af denne forordning meddeler medlemsstaterne Kommissionen en liste over
fartøjerne, med angivelse af disses interne nummer, og en liste
med navnene på de fiskere, der opfylder betingelserne i stk. 1.

3.
Fartøjsejerne er ikke længere berettiget til de godtgørelser
for midlertidigt aktivitetsophør, der er nævnt i artikel 1, fra
datoen for den administrative afgørelse om ydelse af præmie
for endeligt ophør eller af offentlig støtte til modernisering af
det pågældende fartøj, der i givet fald træffes i overensstemmelse med stk. 1.

KAPITEL II

I tilfælde af forudgående udbetaling af sådanne godtgørelser,
fratrækkes det beløb, der eventuelt måtte være modtaget for
meget, i den præmie for endeligt ophør eller den offentlige
moderniseringsstøtte, der ydes for det pågældende fartøj.

UNDTAGELSESFORANSTALTNINGER

Artikel 2
1.
Uanset de nedenfor nævnte bestemmelser i forordning
(EF) nr. 2792/1999 ydes den offentlige støtte til fartøjsejere, der
er nævnt i artikel 1, stk. 1, i nærværende forordning efter
følgende regler:

KAPITEL III
SÆRLIG AKTION

a) Ved ydelse af offentlig støtte til ophugning af et fartøj:
i) forhøjes de satser, der er nævnt i artikel 7, stk. 5, litra a),
med 20 %
ii) finder artikel 10, stk. 3, litra b), nr. ii), og bilag III, punkt
1.1.a), ikke anvendelse.
b) Ved ydelse af præmie for endelig overførsel af et fartøj til et
tredjeland, bl.a. i forbindelse med et blandet selskab:

Artikel 3
1.
Der iværksættes en særlig EF-aktion (i det følgende
benævnt »denne aktion«) for at supplere foranstaltningerne
under strukturfondenes interventioner i de medlemsstater, der
berøres af, at fiskeriaftalen med Marokko ikke videreføres.
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Denne aktion:

a) gælder udelukkende for de fartøjsejere og fiskere, som er
nævnt i artikel 1, stk. 1
b) omfatter henholdsvis:
i) foranstaltninger vedrørende endeligt ophør med fiskeriaktiviteter som omhandlet i artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2792/1999
ii) foranstaltninger til modernisering af fiskerfartøjer som
omhandlet i artikel 9, stk. 1, i samme forordning, og
iii) socioøkonomiske foranstaltninger som omhandlet i
artikel 12, stk. 3, litra a), b) og c), i samme forordning
c) er underlagt betingelserne i artikel 12 i forordning (EF) nr.
1260/1999.
3.
For størrelsen af den EF-støtte, der ydes til de enkelte
foranstaltninger under denne aktion, gælder følgende betingelser, udtrykt i procent af det samlede beløb, der er omhandlet
i artikel 5, stk. 1:
a) ophugning af fartøjer og fartøjers endelige overgang til
anden anvendelse end fiskeri: mindst 40 % af det samlede
beløb
b) endelig overførsel af fartøjer til et tredjeland, også i forbindelse med et blandet selskab, og modernisering af fartøjer:
højst 28 % af det samlede beløb
c) socioøkonomiske foranstaltninger: mindst 32 % af det
samlede beløb.

Artikel 4

L 344/19

fartøjets overdragelse til det blandede selskab, når ansøgeren
har forelagt bevis for, at der er stillet en bankgaranti for et
beløb svarende til 40 % af præmiebeløbet.
3.
De præmier for endeligt ophør med fiskeriaktiviteter og
den offentlige støtte til modernisering af fartøjer, der udbetales
i forbindelse med denne aktion, anses for offentlig støtte som
omhandlet i artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2792/1999.
Den fiskerikapacitet, der fjernes ved denne aktion, medregnes
under de berørte medlemsstaters justering af fiskeriindsatsen
som omhandlet i artikel 7 i forordning (EF) nr. 2792/1999.
Den offentlige støtte til modernisering af fartøjer, der udbetales
i forbindelse med denne aktion, er undergivet betingelserne i
artikel 9 i forordning (EF) nr. 2792/1999.
I forbindelse med gennemførelsen af denne aktion anses de
godtgørelser, der er nævnt i artikel 1, for at have samme formål
som de socioøkonomiske foranstaltninger, der er omhandlet i
artikel 12, stk. 3, litra a) og c), i forordning (EF) nr. 2792/1999.
4.
Præmier og offentlig støtte, der udbetales i forbindelse
med denne aktion, kan ikke kumuleres med andre præmier
eller anden offentlig støtte med samme formål, navnlig ikke
med præmier eller støtte, der udbetales under strukturfondene i
de pågældende medlemsstater.
De berørte medlemsstater træffer de foranstaltninger, der er
nødvendige for at efterkomme bestemmelserne i dette stykke,
og de giver senest tre måneder efter nærværende forordnings
ikrafttrædelse Kommissionen meddelelse om de trufne foranstaltninger.

1.
Ved gennemførelsen af denne aktion finder forordning
(EF) nr. 2792/1999 tilsvarende anvendelse, på de betingelser og
inden for de grænser der er fastsat i kapitel II i denne forordning, navnlig hvad angår:

Artikel 5

a) fristen for den administrative afgørelse om tildeling af støtte

1.
Størrelsen af det EF-bidrag, der ydes til denne aktion, er
på 197 mio. EUR. Det fordeles efter følgende procentsatser:

b) meddelelsen af støtteordninger

a) Spanien: 94,6 %

c) kriterierne for fiskeres og fartøjers støtteberettigelse

b) Portugal: 5,4 %.

d) maksimumspræmien for en fisker eller for et givet fartøj
e) maksimumsbeløbet for de udgifter, hvortil der kan udbetales
offentlig støtte til modernisering af et givet fartøj
f) grænserne for Fællesskabets medfinansiering og den pågældende medlemsstats samlede offentlige (nationale, regionale
og anden) medfinansiering.
2.
Hvis der i forbindelse med denne aktion ydes præmie for
oprettelse af et blandet selskab, udbetaler forvaltningsmyndigheden dog hele præmiebeløbet til ansøgeren på tidspunktet for

2.
Kommissionen udbetaler i overensstemmelse med
budgetforpligtelserne det EF-bidrag, der er nævnt i stk. 1, til
den betalingsmyndighed, der er omhandlet i artikel 6.
Kommissionen indgår forpligtelser for de bevillinger, der er
afsat på 2002-budgettet, fra den 1. januar 2002 og indtil senest
tre måneder efter vedtagelsen af denne forordning.
Forpligtelserne for de bevillinger, der er afsat på 2003budgettet indgås i princippet inden den 30. april 2003.
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3.
Forudsat at de nødvendige budgetmidler er til rådighed,
foretager Kommissionen betalingerne på følgende måde:
a) I forbindelse med indgåelsen af de forpligtelser der er nævnt
i stk. 2, andet afsnit, udbetales et acontobeløb svarende til
højst 20 % af de beløb, der er omhandlet i stk. 1.
b) De mellemliggende betalinger foretages på anmodning af
medlemsstaten til godtgørelse af de udgifter, der faktisk er
betalt, og som er attesteret af den i artikel 6 omhandlede
betalingsmyndighed.
De samlede kumulerede betalinger, der er omhandlet i litra
a) og i nærværende litra, må højst udgøre 80 % af de i stk. 1
omhandlede beløb.
c) Restbeløbet betales på anmodning af medlemsstaten efter
aktionens afslutning, hvis:
i) betalingsmyndigheden har forelagt Kommissionen en
attesteret anmeldelse af de faktisk betalte udgifter
ii) den endelige rapport om gennemførelsen er forelagt
Kommissionen og godkendt af denne
iii) medlemsstaten har sendt Kommissionen den erklæring,
der er nævnt i artikel 38, stk. 1, litra f), i forordning (EF)
nr. 1260/1999.
4.
De udgifter, der er EF-støtteberettigede under denne
aktion, er dem, der faktisk er betalt af den endelige støttemodtager fra den 1. juli 2001. Slutdatoen for udgifternes støtteberettigelse er den 31. december 2003.
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De skal vedlægges en oversigt over foranstaltningernes forløb
på edb-medium i overensstemmelse med modellen i bilag I til
forordning (EF) nr. 366/2001 (2).
Artikel 6
I forbindelse med gennemførelsen af denne aktion varetager de
forvaltningsmyndigheder og betalingsmyndigheder, der
medvirker ved strukturfondenes interventioner til fordel for
fiskeriet i Spanien og Portugal i perioden 2000-2006, de
opgaver, de er pålagt ved de relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 1260/1999.
Medmindre andet er fastsat i nærværende forordning, finder
artikel 31 og 33-39 i forordning (EF) nr. 1260/1999 samt den
heraf afledte lovgivning anvendelse.
Artikel 7
Eventuelle gennemførelsesbestemmelser til nærværende forordning vedtages af Kommissionen efter proceduren i artikel 23,
stk. 2, i forordning (EF) nr. 2792/1999.
Kommissionen bistås i den forbindelse af Forvaltningskomitéen
for Fiskeri og Akvakultur, der er nedsat ved artikel 51 i forordning (EØF) nr. 1260/1999.
KAPITEL IV
AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Fristen for indgivelse til Kommissionen af betalingsanmodningen vedrørende restbeløbet er den 30. juni 2004.
5.
Anmodninger om mellemliggende betalinger og om betaling af restbeløbet skal udfærdiges i overensstemmelse med
modellen i bilag II til forordning (EF) nr. 438/2001 (1).

Artikel 8
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 1. juli 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2001.
På Rådets vegne
A. NEYTS-UYTTEBROECK

Formand

(1) Kommissionens forordning (EF) nr. 438/2001 af 2. marts 2001 om
gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1260/
1999 for så vidt angår forvaltnings- og kontrolsystemerne for strukturfondenes interventioner (EFT L 63 af 3.3.2001, s. 21).

(2) Kommissionens forordning (EF) nr. 366/2001 af 21. februar 2001
om gennemførelsesbestemmelser til de aktioner, der er fastsat i
Rådets forordning (EF) nr. 2792/1999 (EFT L 55 af 24.2.2001,
s. 3).
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RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2562/2001
af 17. december 2001
om indgåelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse,
der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og regeringen for Den
Demokratiske Republik Madagaskar om fiskeri ud for Madagaskar for perioden 21. maj 2001 — 20.
maj 2004
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 37, sammenholdt med artikel 300,
stk. 2, og stk. 3, første afsnit,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

Demokratiske Republik Madagaskar om fiskeri ud for Madagaskar for perioden 21. maj 2001 til 20. maj 2004, godkendes
herved på Fællesskabets vegne.
Teksten til protokollen er knyttet til denne forordning (3).
Bestemmelserne om satellitovervågning (FOS) er knyttet til
denne forordning.

ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

I overensstemmelse med aftalen mellem Det Europæiske
Økonomiske Fællesskab og regeringen for Den Demokratiske Republik Madagaskar om fiskeri ud for Madagaskar (2) har de to parter ført forhandlinger for at fastsætte de ændringer eller tilføjelser, der skal foretages i
denne aftale ved udløbet af gyldighedsperioden for den
protokol, der er knyttet til aftalen.
Som resultat af disse forhandlinger blev der den 12.
marts 2001 paraferet en ny protokol om fastsættelse af
de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er
omhandlet i ovennævnte aftale, for perioden 21. maj
2001-20. maj 2004.
Ifølge protokollen overvåges de EF-fartøjer, der fisker i
forbindelse med aftalen, pr. satellit på betingelser, der
nærmere skal fastsættes efter en fælles aftale mellem
parterne; med henblik herpå fastlagde parterne den 17.
maj 2001 reglerne for fremsendelse af data vedrørende
satellitovervågningen af positionen af de EF-fartøjer, der
fisker i forbindelse med aftalen, og disse trådte i kraft
den 21. maj 2001.

(4)

Det er i Fællesskabets interesse at godkende denne
protokol.

(5)

Fiskerimulighederne bør fordeles mellem medlemsstaterne på grundlag af den traditionelle fordeling af fiskerimulighederne i forbindelse med fiskeriaftalen —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den
finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab og regeringen for Den
(1) Udtalelse afgivet den 25. oktober 2001 (endnu ikke offentliggjort i
EF-Tidende.
(2) EFT L 73 af 18.3.1986, s. 26.

Artikel 2
De fiskerimuligheder, der er fastsat i protokollen, fordeles
mellem medlemsstaterne på følgende måde:

a) notfartøjer til tunfiskeri:

Spanien

18 fartøjer

Frankrig

20 fartøjer

Italien
b) langlinefartøjer med flydeline:

2 fartøjer

Spanien

23 fartøjer

Frankrig

10 fartøjer

Italien

7 fartøjer

Hvis de i protokollen fastsatte fiskerimuligheder ikke opbruges
med licensansøgningerne fra disse medlemsstater, kan
Kommissionen tage licensansøgninger fra andre medlemsstater
i betragtning.

Artikel 3
De medlemsstater, hvis fartøjer fisker i forbindelse med denne
protokol, har pligt til at meddele Kommissionen, hvilke
mængder af hver bestand der fanges i Madagaskars fiskerizone
på betingelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 500/
2001 af 14. marts 2001 om gennemførelsesbestemmelser til
Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 vedrørende kontrollen af
EF-fiskerfartøjernes fangster i tredjelandes farvande og på åbent
hav (4).

Artikel 4
Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege de personer, der
er beføjet til at undertegne protokollen med bindende virkning
for Fællesskabet.
(3) For protokollens tekst, se EFT L 296 af 14.11.2001, s. 10.
(4) EFT L 73 af 15.3.2001, s. 8.
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Artikel 5
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2001.
På Rådets vegne
A. NEYTS-UYTTEBROECK

Formand
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BILAG
Bestemmelser for metoden for transmission af data om satellitovervågning af positionen for EF-fartøjer, der
fisker i forbindelse med aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Den Demokratiske
Republik Madagaskar om fiskeri ud for Madagaskar
Da Republikken Madagaskar har indført et satellitovervågningssystem (FOS) for sin egen fiskerflåde og har til hensigt uden
forskelsbehandling at udvide det til at omfatte alle fartøjer, der fisker i landets fiskerizone (FZ), og da EF-fartøjerne allerede
er blevet satellitovervåget ifølge EF-lovgivningen siden den 1. januar 2000 overalt, hvor de opererer, henstilles det til, at de
nationale myndigheder i flagstaterne og Republikken Madagaskar satellitovervåger de fartøjer, der fisker i forbindelse med
aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Demokratiske Republik Madagaskar om fiskeri ud for Madagaskar,
herefter benævnt »aftalen«, på følgende betingelser:
1) Med henblik på satellitovervågningen har Madagaskars myndigheder meddelt Fællesskabet koordinaterne (bredde- og
længdegrader) for Madagaskars fiskerizone (FZ) (vedlagt tillæg I).
Madagaskars myndigheder fremsender disse oplysninger i elektronisk form, udtrykt i decimalgrader i WGS-84
datum-systemet.
2) Parterne udveksler oplysninger om X.25-adresserne og de specifikationer, der benyttes i de elektroniske meddelelser
mellem deres kontrolcentre, på betingelserne i punkt 4 og 6. Disse oplysninger indbefatter så vidt muligt navn,
telefon-, telex- og telefaxnummer samt elektroniske adresser (Internet eller X.400), der kan benyttes ved normale
meddelelser mellem kontrolcentrene.
3) Fartøjernes position bestemmes med en fejlmargin på under 500 m og med et konfidensinterval på 99 %.
4) Når et fartøj, der fisker i forbindelse med aftalen og satellitovervåges efter EF-lovgivningen, sejler ind i Republikken
Madagaskars FZ, sender flagstatens kontrolcenter straks de successive positionsrapporter til Madagaskars Fiskeriovervågningscenter (CSP) mindst hver anden time. Disse meddelelser identificeres som positionsrapporter.
5) De i punkt 4 omhandlede meddelelser sendes ad elektronisk vej i X.25-format uden nogen yderligere protokol. Disse
meddelelser fremsendes i realtid efter formatet i tillæg II.
6) I tilfælde af teknisk svigt eller uheld, der rammer apparatet for permanent satellitovervågning om bord på fiskerfartøjet, sender fartøjets fører betids flagstatens kontrolcenter oplysningerne i punkt 4. Under disse forhold er det
nødvendigt at sende en positionsrapport hver tolvte time, så længe fartøjet befinder sig i Republikken Madagaskars
FZ. Flagstatens kontrolcenter eller fiskerfartøjet sender straks disse meddelelser til CSP. Det defekte udstyr repareres
eller udskiftes, så snart fartøjet afslutter sit togt, eller senest inden for en måned. Efter denne frist kan det pågældende
fartøj ikke foretage et nyt togt før reparation eller udskiftning af udstyret.
7) Flagstaternes kontrolcentre overvåger deres fartøjers bevægelser i Madagaskars farvande hver anden time. Hvis
fartøjerne ikke overvåges på de fastsatte betingelser, underrettes CSP straks herom, og proceduren i punkt 6
anvendes.
8) Hvis CSP fastslår, at flagstaten ikke meddeler oplysningerne i punkt 4, underrettes den anden part straks herom.
9) De overvågningsdata, der meddeles den anden part efter disse bestemmelser, er udelukkende beregnet på de
madagaskiske myndigheders kontrol med og overvågning af den EF-flåde, der fisker i forbindelse med aftalen. Disse
data må i intet tilfælde meddeles andre parter.
10) Parterne aftaler at gøre alt for at opfylde kravene til meddelelserne i punkt 4 og 6 så hurtigt som muligt og senest
seks måneder efter disse bestemmelsers ikrafttrædelse.
11) Parterne aftaler efter anmodning at udveksle oplysninger om det udstyr, der benyttes til satellitovervågning, for at
kontrollere, at hvert udstyr er fuldt kompatibelt med den anden parts krav med henblik på anvendelsen af disse
bestemmelser.
12) Enhver tvist om fortolkning eller anvendelse af disse bestemmelser løses ved høring af parterne i den blandede
kommission, der er fastsat i artikel 9 i aftalen.
Disse bestemmelser træder i kraft den 21. maj 2001.
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Tillæg I
Koordinaterne (bredde- og længdegrader) for Madagaskars fiskerizone (FZ)
Koordinater i decimalgrader
Ref.

X

A

49,40

B

Koordinater i minutgrader
Y

X

Y

– 10,3

49° 24

– 10° 18

51

– 11,8

51° 0

– 11° 48

C

53,3

– 12,7

53° 18

– 12° 42

D

52,2

– 16,3

52° 12

– 16° 18

E

52,8

– 18,8

52° 48

– 18° 48

F

52

– 20,4

52° 0

– 20° 24

G

51,8

– 21,9

51° 48

– 21° 54

H

50,4

– 26,2

50° 24

– 26° 12

I

48,3

– 28,2

48° 18

– 28° 12

J

45,4

– 28,7

45° 24

– 28° 42

K

41,9

– 27,8

41° 54

– 27° 48

L

40,6

– 26

40° 36

– 26° 0

M

41,8

– 24,3

41° 48

– 24° 18

N

41,6

– 20,8

41° 36

– 20° 48

O

41,4

– 19,3

41° 24

– 19° 18

P

43,2

– 17,8

43° 12

– 17° 48

Q

43,4

– 16,9

43° 24

– 16° 54

R

42,55

– 15,6

42° 33

– 15° 36

S

43,15

– 14,35

43° 9

– 14° 21

T

45

– 14,5

45° 0

– 14° 30

U

46,8

– 13,4

46° 48

– 13° 24

V

48,4

– 11,2

48° 24

– 11° 12
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Tillæg II
Frensendelse af FOS-meddelelser til Madagaskar
POSITIONSRAPPORT
Kode

Obligatorisk/
Fakultativ

Record påbegyndt

SR

O

Data om systemet — angiver, at record
påbegyndes

Modtager

AD

O

Data om meddelelsen — modtagerlandets
ISO-kode alfa 3

Afsender

FS

O

Data om meddelelsen — afsenderlandets
ISO-kode alfa 3

Type meddelelse

TM

O

Data om meddelelse — meddelelsestype
»POS«

Radiokaldesignal

RC

O

Data om fartøjet — fartøjets internationale
radiokaldesignal

Internt referencenummer for den kontraherende part

IR

F

Data om fartøjet — den kontraherende parts
nummer (flagstatens ISO-3-kode efterfulgt af
et nummer).

Eksternt registreringsnummer

XR

F

Data om fartøjet — nummer, der figurerer
på siden af fartøjet

Breddegrad

LA

O

Data om fartøjets position — position i
grader og minutter N/S GGMM (WGS-84)

Længdegrad

LO

O

Data om fartøjets position — position i
grader og minutter Ø/V GGMM (WGS-84)

Dato

DA

O

Data om fartøjets position — dato for registrering af positionen UTC (ÅÅÅÅMMDD)

Klokkeslæt

TI

O

Data om fartøjets position — klokkeslæt for
registrering af positionen UTC (TTMM)

Record afsluttet

ER

O

Data om systemet — angiver, at record
afsluttes

Data

Bemærkninger

Tegnsæt: ISO 8859.1

En datatransmission struktureres på følgende måde:
— en dobbelt skråstreg (//) og en kode angiver transmissionens påbegyndelse
— en enkelt skråstreg (/) angiver adskillelsen mellem koden og dataet.
Fakultative data indføjes mellem recordens begyndelse og afslutning.
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RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2563/2001
af 19. december 2001
om fastsættelse for fangståret 2002 af orienteringspriserne for fiskerivarer som anført i bilag I og II
og af EF's producentpris for fiskerivarer som anført i bilag III til forordning (EF) nr. 104/2000
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

(5)

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 af
17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter (1), særlig artikel 18, stk. 3, og
artikel 26. stk. 1,
under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I artikel 18, stk. 1, i forordning (EF) nr. 104/2000 er det
fastsat, at der for hvert fangstår fastsættes en orienteringspris for hver af varerne og varegrupperne i bilag I
og II til nævnte forordning.

(2)

På grundlag af de nuværende data om priserne på de
pågældende varer og kriterierne i artikel 18, stk. 2, i
samme forordning bør priserne forhøjes, opretholdes
eller nedsættes alt efter art i fangståret 2002.

(3)

I artikel 26, stk. 1, i forordning (EF) nr. 104/2000 er det
fastsat, at der fastsættes en EF-producentpris for hver af
de i bilag III til nævnte forordning omhandlede varer.

(4)

I Kommissionens forordning (EØF) nr. 3510/82 (2) er
der fastsat tilpasningskoefficienter for de forskellige arter
tunfisk. Det er derfor ikke nødvendigt at fastsætte en
EF-producentpris for alle de arter tunfisk, der er anført i
bilag III til forordning (EF) nr. 104/2000, men kun for
gulfinnet tun (Thunnus albacares).

På grundlag af de kriterier, der er opstillet i artikel 18,
stk. 2, første og andet led, og i artikel 26, stk. 1, i
forordning (EF) nr. 104/2002, bør denne pris fastholdes
for fangståret 2002 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Orienteringspriserne for fangståret fra den 1. januar til den 31.
december 2002 for de varer, der er anført i bilag I og II til
forordning (EF) nr. 104/2000, og de handelspræsentationer
eller handelskategorier, de vedrører, fastsættes som angivet i
bilaget til nærværende forordning.
Artikel 2
EF's producentpris for fangståret fra 1. januar til 31. december
2002 for gulfinnet tun (Thunnus albacares) fastsættes således:
Fiskeart

Gulfinnet tun
(Thunnus albacores)

Handelskendetegn

EF's producentpris
(EUR/tons)

Hele, med en stykvægt på
over 10 kg

1 172

Artikel 3
Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2001.
På Rådets vegne
A. NEYTS-UYTTEBROECK

Formand

(1) EFT L 17 af 21.1.2000, s. 22.
(2) EFT L 368 af 28.12.1982, s. 27. Senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 3899/92 (EFT L 392 af 31.12.1992, s. 24).
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BILAG

Bilag

I

Fiskeart
Varer i bilag I og II til forordning (EF) nr. 104/2000

Handelspræsentation

Orienteringspris
(EUR/t)

1. Sild af arten (clupea harengus)

Hele

260

2. Sardin af arten (Sardina pilchardus)

Hele

561

3. Pighaj (Squalus acanthias)

Hele eller
Renset, med hoved

1 101

4. Rødhaj (Scyliorhinus spp.)

Hele eller
Renset, med hoved

790

5. Rødfisk eller sebastes-arter (Sebastes spp.)

Hele eller renset, med hoved

1 171

6. Torsk af arten (Gadus morhua)

Hele eller renset, med hoved

1 591

7. Sej (Pollachius virens)

Hele eller renset, med hoved

790

8. Kuller (Melanogrammus aeglefinus)

Hele eller renset, med hoved

1 073

9. Hvilling (Merlangius merlangus)

Hele eller renset, med hoved

929

10. Lange (Molva spp.)

Hele eller renset, med hoved

1 214

11. Makrel af arten (Scomber scombrus)

Hele

294

12. Makrel af arten (Scomber scombrus)

Hele

315

13. Ansjos (Engraulis spp.)

Hele

1 209

14. Rødspætte (Pleuronectes platessa)

Hele eller renset, med hoved fra 1.1.2002 til
30.4.2002

1 063

Hele eller renset, med hoved fra 1.5.2002 til
31.12.2002

1 462

15. Kulmule af arten (Merluccius merluccius)

Hele eller renset, med hoved

3 695

16. Glashvarre (Lepidorhombus spp.)

Hele eller renset, med hoved

2 382

17. Ising (Limanda limanda)

Hele eller renset, mede hoved

937

18. Skrubbe (Platichthys flesus)

Hele eller renset, med hoved

552

19. Hvid tun eller langfinnet tun (Thunnus alalunga)

Hele

2 188

Renset, med hoved

2 477

20. Tiarmet blæksprutte (Sepia officinalis og Rossia
macrosoma)

Hele

1 613

21. Havtaske (Lophius spp.)

Hele eller renset, med hoved

2 868

Uden hoved

5 928

22. Hesterejer af arten (Crangon crangon)

Kun kogt i vand

2 478

23. Dybhavsrejer (Pandalus Borealis)

Kun kogt i vand

6 612

Fersk eller kølet

1 707

24. Taskekrabber (Cancer pagurus)

Hele

1 784

25. Jomfruhummer (Nephrops norvegicus)

Hele

5 337

Haler

4 323

Hele eller renset, med hoved

6 648

26. Tunge (Solea spp.)
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Fiskeart
Varer i bilag I og II til forordning (EF) nr. 104/2000

Handelspræsentation

28.12.2001
Orienteringspris
(EUR/t)

1. Hellefisk (Reinhardtius hippolossoides)

Frosne, i originalpakninger med ensartet indhold

1 976

2. Kulmule af arten (Merluccius spp.)

Frosne, hele, i originalpakninger med ensartet indhold

1 277

Frosne, fileterede, i originalpakninger med ensartet
indhold

1 530

3. Blankesten (Dentex dentex og Pagellus spp.)

Frosne, i partier eller i originalpakninger med ensartet
indhold

1 587

4. Ssværdfisk (Xiphias gladius)

Frosne, hele, i originalpakninger med ensartet indhold

4 080

5. Blæksprutte (Sepia officinalis) (Rossia macrosoma)
(Sepiola rondeletti)

Frosne, i originalpakninger med ensartet indhold

1 928

6. Blæksprutte (Octopus spp.)

Frosne, i originalpakninger med ensartet indhold

1 987

7. Blæksprutte (Loligo spp.)

Frosne, i orinigalpakninger med ensartet indhold

1 156

8. Blæksprutte (Ommastrephes sagittatus)

Frosne, i originalpakninger med ensartet indhold

961

9. (Illex argentinus)

Frosne, i originalpakninger med ensartet indhold

831

— rejer af arten (Parapenaeus longirostris)

Frosne, i originalpakninger med ensartet indhold

4 119

— Andre arter af familien (Penaeide)

Frosne, i originalpakninger med ensartet indhold

7 982

10. Rejer af familien (Penaeidae)
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2564/2001
af 27. december 2001
om ændring af forordning (EF) nr. 1280/2001 om forsyningsopgørelse for De Kanariske Øer for
varer hidrørende fra mejeriprodukter
denne region. Med henblik på at opfylde behovet for
mejeriprodukter på De Kanariske Øer bør de pågældende mængder i forsyningsopgørelsen justeres. Bilaget
til forordning (EF) nr. 1280/2001 bør derfor ændres.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1454/2001 af
28. juni 2001 om særlige foranstaltninger for visse landbrugsprodukter til fordel for De Kanariske Øer og om ophævelse af
forordning (EØF) nr. 1601/92 (Pastichen) (1), særlig artikel
3, stk. 6, og
ud fra følgende betragtninger:
Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2790/94 (2),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1620/1999 (3),
blev der fastsat gennemførelsesbestemmelser for den
særlige ordning for forsyning af de Kanariske Øer med
visse landbrugsprodukter.

(1)

Forsyningsopgørelsen for De Kanariske Øer for mejeriprodukter blev fastsat ved Kommissionens forordning
(EF) nr. 1280/2001 (4). Opgørelsen kan ændres, hvis det
viser sig nødvendigt, idet der i årets løb kan foretages
justeringer af de samlede mængder, der er fastsat for

(2)

(3)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med Forvaltningskomitéen for Mælk
og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Bilaget til forordning (EF) nr. 1280/2001 affattes som angivet i
bilaget til nærværende forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 1. juli 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 27. december 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

198
296
192
176

af
af
af
af

21.7.2001, s. 45.
17.11.1994, s. 23.
27.7.1999, s. 19.
27.6.2001, s. 10.
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BILAG
»BILAG
Forsyningsopgørelse for De Kanariske Øer for perioden 1. juli til 1. december 2001
(tons)
KN-kode

Varebeskrivelse

Mængde (t)

0401

Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler

53 125 (1)

0402

Mælk og fløde, koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler

13 200 (2)

0405

Smør og andre mælkefedtstoffer, smørbare mælkefedtprodukter

0406

Ost

2 000

0406 30
0406 90 23
0406 90 25
0406 90 27

8 000

0406 90 76
0406 90 78
0406 90 79
0406 90 81
0406 90 86
0406 90 87

900

0406 90 88
1901 90 99

Næringsmidler, uden fedtstoffer

2106 90 92

Næringsmidler til børn, uden indhold af mælkefedt osv.

(1) Heraf 625 tons til forarbejdning og/eller bearbejdning.
(2) Fordelt som følger:
— 4 990 tons henhørende under KN-kode 0402 91 og/eller 0402 99 til direkte konsum
— 1 210 tons henhørende under KN-kode 0402 91 og/eller 0402 99 til forarbejdning og/eller bearbejdning
— 7 000 tons henhørende under KN-kode 0402 10 og/eller 0402 21 til forarbejdning og/eller bearbejdning.
(3) Hele opgørelsen vedrørende forarbejdning og/eller bearbejdning.«

2 500 (3)
100
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2565/2001
af 27. december 2001
om åbning af EF-toldkontingenter for 2002 for får, geder, fårekød og gedekød og om undtagelse fra
forordning (EF) nr. 1439/95
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2467/98 af 3.
november 1998 om den fælles markedsordning for fåre- og
gedekød (1), ændret ved forordning (EF) nr. 1669/2000 (2),
særlig artikel 17, stk. 1,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1349/2000 af
19. juni 2000 om visse indrømmelser i form af EF-toldkontingenter for visse landbrugsprodukter og om tilpasning, som en
selvstændig overgangsforanstaltning, af visse indrømmelser på
landbrugsområdet, der er fastsat i Europaaftalen med
Estland (3), ændret ved forordning (EF) nr. 2677/2000 (4), særlig
artikel 1, stk. 3,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1727/2000 af
31. juli 2000 om visse indrømmelser i form af EF-toldkontingenter for visse landbrugsprodukter og om tilpasning, som en
selvstændig overgangsforanstaltning, af visse indrømmelser på
landbrugsområdet, der er fastsat i Europaaftalen med
Ungarn (5), særlig artikel 1, stk. 3,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2290/2000 af
9. oktober 2000 om visse indrømmelser i form af EF-toldkontingenter for visse landbrugsprodukter og om tilpasning, som
en selvstændig overgangsforanstaltning, af visse indrømmelser
på landbrugsområdet, der er fastsat i Europaaftalen med
Bulgarien (6), særlig artikel 1, stk. 3,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2435/2000 af
17. oktober 2000 om visse indrømmelser i form af EF-toldkontingenter for visse landbrugsprodukter og om tilpasning, som
en selvstændig overgangsforanstaltning, af visse indrømmelser
på landbrugsområdet, der er fastsat i Europaaftalen med
Rumænien (9), særlig artikel 1, stk. 3,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2341/2000 af
17. oktober 2000 om visse indrømmelser i form af EF-toldkontingenter for visse landbrugsprodukter og om tilpasning, som
en selvstændig overgangsforanstaltning, af visse indrømmelser
på landbrugsområdet, der er fastsat i Europaaftalen med Republikken Letland (10), særlig artikel 1, stk. 3,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2766/2000 af
14. december 2000 om visse indrømmelser i form af EF-toldkontingenter for visse landbrugsprodukter og om tilpasning,
som en selvstændig overgangsforanstaltning, af visse indrømmelser på landbrugsområdet, der er fastsat i Europaaftalen med
Litauen (11), særlig artikel 1, stk. 3,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2851/2000 af
22. december 2000 om visse indrømmelser i form af EF-toldkontingenter for en række landbrugsprodukter og om autonom
og midlertidig tilpasning af visse landbrugsindrømmelser i
Europaaftalen med Republikken Polen og om ophævelse af
forordning (EF) nr. 3066/95 (12), særlig artikel 1, stk. 4, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

De mængder af visse landbrugsprodukter, der fra visse
lande kan indføres toldfrit inden for toldkontingenter,
lofter eller referencemængder, er fastsat i forordning (EF)
nr. 1349/2000, (EF) nr. 1727/2000, (EF) nr. 2290/2000,
(EF) nr. 2433/2000, (EF) nr. 2434/2000, (EF) nr. 2435/
2000, (EF) nr. 2341/2000 og (EF) nr. 2766/2000 fra 1.
juli 2000 og i bilag A, litra b), til forordning (EF) nr.
2851/2000 fra 1. januar 2001.

(2)

Kommissionen skal åbne toldkontingenter for fåre- og
gedekød for 2002. Disse kontingenter skal forvaltes efter
bestemmelserne i Kommissionens forordning (EF) nr.
1439/95 af 26. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 3013/89 for så
vidt angår indførsel og udførsel af fåre- og gedekød (13),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 272/2001 (14).

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2433/2000 af
17. oktober 2000 om visse indrømmelser i form af EF-toldkontingenter for visse landbrugsprodukter og om tilpasning, som
en selvstændig overgangsforanstaltning, af visse indrømmelser
på landbrugsområdet, der er fastsat i Europaaftalen med Den
Tjekkiske Republik (7), særlig artikel 1, stk. 3,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2434/2000 af
17. oktober 2000 om visse indrømmelser i form af EF-toldkontingenter for visse landbrugsprodukter og om tilpasning, som
en selvstændig overgangsforanstaltning, af visse indrømmelser
på landbrugsområdet, der er fastsat i Europaaftalen med Den
Slovakiske Republik (8), særlig artikel 1, stk. 3,
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L
L
L
L

312
193
155
308
198
262
280
280
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af
af
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af
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af

20.11.1998, s. 1.
29.7.2000, s. 8.
28.6.2000, s. 1.
8.12.2000, s. 7.
4.8.2000, s. 6.
17.10.2000, s. 1.
4.11.2000, s. 1.
4.11.2000, s. 9.

(9) EFT L 280 af 4.11.2000, s. 17.
(10) EFT L 271 af 24.10.2000, s. 7.
(11) EFT L 321 af 19.12.2000, s. 8.
(12) EFT L 332 af 28.12.2000, s. 7.
(13) EFT L 143 af 27.6.1995, s. 7.
(14) EFT L 41 af 10.2.2001, s. 3.
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(3)

Slagtekropsækvivalenten bør fastlægges for at sikre, at
toldkontingenterne anvendes effektivt. Nogle toldkontingenter åbner desuden mulighed for at vælge mellem
indførsel af levende dyr og indførsel af kød, og der er
derfor behov for en omregningskoefficient.

(4)

Da indførslerne forvaltes på grundlag af kalenderår, er de
fastsatte mængder for 2002 lig med summen af halvdelen af mængden for perioden fra 1. juli 2001 til 30.
juni 2002 og halvdelen af mængden for perioden fra 1.
juli 2002 til 30. juni 2003.

(5)

(6)

(7)

Denne kommissionsforordning om åbning af EF-toldkontingenter for 2002 for får, geder, fårekød og
gedekød henhørende under KN-kode 0104 10 30,
0104 10 80, 0104 20 90 og 0204 er derfor påkrævet.
Som følge af problemer i fårekødssektoren i Uruguay på
grund af et udbrud af mund- og klovesyge og for at
undgå en afbrydelse af leverancerne fra dette land til EF
bør der fastsættes en undtagelse fra artikel 11, stk. 1, og
artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1439/95 og
undtagelsesvis skabes mulighed for at forlænge gyldigheden til den 25. januar 2002 af de oprindelsesdokumenter og importlicenser, der er udstedt i henhold til
forordning (EF) nr. 2808/2000 af 21. december 2000
om åbning af EF-toldkontingenter for 2001 for får,
geder, fårekød og gedekød henhørende under KN-kode
0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 10, 0104 20 90 og
0204 og om undtagelse fra forordning (EF) nr. 1439/95
om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning
(EØF) nr. 3013/89 for så vidt angår indførsel og udførsel
af fåre- og gedekød (1), ændret ved forordning (EF) nr.
272/2001.
De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fåre- og Gedekød —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

28.12.2001

deres eller nedsættes tolden i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning.

Artikel 3
1.
I del 1 i bilaget fastsættes de mængder kød, udtrykt i
slagtekropsækvivalent, henhørende under KN-kode 0204, for
hvilke den told, der gælder for indførsel af produkter med
oprindelse i specifikke leverandørlande, suspenderes i perioden
1. januar til 31. december 2002.
2.
I del 2 i bilaget fastsættes de mængder levende dyr og
kød, udtrykt i slagtekropsækvivalent, henhørende under KNkode 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 og 0204, for
hvilke den told, der gælder for indførsel af produkter med
oprindelse i specifikke leverandørlande, nedsættes til 0 % i
perioden 1. januar til 31. december 2002.
3.
I del 3 i bilaget fastsættes de mængder levende dyr,
udtrykt i levende vægt, henhørende under KN-kode
0104 10 30, 0104 10 80 og 0104 20 90, for hvilke den værditold, der gælder for indførsel, nedsættes til 10 % i perioden fra
1. januar til 31. december 2002.
4.
I del 4 i bilaget fastsættes de mængder kød, udtrykt i
slagtekropsækvivalent, henhørende under KN-kode 0204, for
hvilke den told, der gælder for indførsel, suspenderes i perioden
1. januar til 31. december 2002.

Artikel 4
1.
De toldkontingenter, der er fastsat i artikel 3, stk. 1 og 2,
forvaltes efter bestemmelserne i afsnit II, litra A, i forordning
(EF) nr. 1439/95.
2.
De toldkontingenter, der er fastsat i artikel 3, stk. 3 og 4,
forvaltes efter bestemmelserne i afsnit II, litra B, i forordning
(EF) nr. 1439/95.

Artikel 1
Artikel 5
Ved denne forordning åbnes der EF-toldkontingenter for fåreog gedekødssektoren for perioden fra 1. januar til 31.
december 2002.

Artikel 2
Ved indførsel til EF af får, geder, fårekød og gedekød henhørende under KN-kode 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90
og 0204 med oprindelse i de i bilaget anførte lande suspen(1) EFT L 326 af 22.12.2000, s. 12.

1.
Ved den i artikel 3 omhandlede slagtekropsækvivalent
forstås vægten af ikke-udbenet kød, der frembydes som sådant,
og vægten af udbenet kød, der ved hjælp af en koefficient
omregnes til ikke-udbenet vægt. Med henblik herpå
svarer 55kg udbenet fåre- eller gedekød, bortset fra kød af kid,
til 100 kg ikke-udbenet fåre- eller gedekød, bortset fra kød af
kid, og 60kg udbenet kød af lam eller kid svarer til 100 kg
ikke-udbenet kød af lam eller kid.
2.
Når der i associeringsaftalerne mellem EF og nogle leverandørlande åbnes mulighed for indførsel i form af levende dyr
eller kød, svarer 100 kg levende dyr til 47kg kød.
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Artikel 6

Uanset artikel 11, stk. 1, og artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1439/95 er de oprindelsesdokumenter
og importlicenser, der er udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 2808/2000 for mængder indført fra
Uruguay, som endnu ikke er udløbet på datoen for nærværende forordnings ikrafttrædelse, gyldige indtil
den 25. januar 2002.
Artikel 7
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra 1. januar til 31. december 2002. Dog anvendes artikel 6 fra datoen for forordningens
ikrafttrædelse.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 27. december 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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BILAG
FÅREKØD OG GEDEKØD — TOLDKONTINGENTER FOR 2002
DEL 1 — MÆNGDER FOR 2002, JF. ARTIKEL 3, STK. 1 — LØBENr. 09.4033
Fårekød og gedekød (tons slagtekropsækvivalent) til nultold
KN-kode

0204

Argentina

23 000

Australien

18 650

Chile

3 000

New Zealand

226 700

Uruguay

5 800

Island

1 350

Slovenien

50

DEL 2 — MÆNGDER FOR 2002, JF. ARTIKEL 3, STK. 2 — LØBENr. 09.4575
Får og geder, levende dyr og/eller kød (tons slagtekropsækvivalent) til nultold
KN-kode

0104 10 30
0104 10 80
0104 20 90
0204

Polen

9 200

Rumænien (1)

8 050

Ungarn (2)

16 247,5

Bulgarien

7 000

Tjekkiet

2 150

Slovakiet

4 300

(1) P.m. årlig forhøjelse = 700 tons (forordning (EF) nr. 2435/2000).
(2) P.m. årlig forhøjelse = 1 415 tons (forordning (EF) nr. 1727/2000).

DEL 3 — MÆNGDER FOR 2002, JF. ARTIKEL 3, STK. 3 — LØBENr. 09.4036
Levende får og geder (tons slagtekropsækvivalent) til en toldsats på 10 %
KN-kode

0104 10 30
0104 10 80
0104 20 90

Andre

49,35 (1)

(1) Den tidligere mængde på 105 tons levende vægt er blevet omregnet til slagtet vægt.

DEL 4 — MÆNGDER FOR 2002, JF. ARTIKEL 3, STK. 4 — LØBENr. 09.4037
Fårekød og gedekød (tons slagtekropsækvivalent) til nultold
KN-kode

0204

Andre (heraf Grønland 100 tons, Færøerne 20 tons, de baltiske lande (1) —
Estland, Letland og Litauen — 132,5 tons, Tyrkiet 200 tons og andre (2)
200 tons)

652,5

(1) Dette er en samlet mængde for de tre lande. P.m. årlig forhøjelse = 5 tons (forordning (EF) nr. 2341/2000, (EF) nr. 2677/2000 og (EF) nr.
2766/2000).
(2) »Andre« står her for alle oprindelser, bortset fra de lande, der er nævnt i den foreliggende tabel.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2566/2001
af 21. december 2001
om åbning og forvaltning af et EF-toldkontingent for 2002 for varer henhørende under KN-kode
0714 10 10, 0714 10 91 og 0714 10 99 med oprindelse i Thailand
5 500 000 tons, bør der fortsat anvendes foranstaltninger, der gør det muligt dels på visse betingelser at
lette overgangen til fri omsætning for de produktmængder, der overstiger de i importlicenserne angivne,
dels at godkende en overførsel af de mængder, som
svarer til forskellen mellem de i importlicenserne anførte
mængder og de lavere mængder, som faktisk er indført.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1095/96 af 18.
juni 1996 om iværksættelse af indrømmelserne i liste CXL, der
blev udarbejdet efter afslutningen af forhandlingerne i forbindelse med artikel XXIV, stk. 6, i GATT (1), særlig artikel 1, stk.
1, og

(6)

For at sikre, at aftalen anvendes korrekt, er det nødvendigt at indføre en streng og systematisk kontrol, hvor
der tages hensyn til oplysningerne i det thailandske
eksportcertifikat og til de thailandske myndigheders
praksis ved udstedelse af eksportcertifikater.

(7)

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

ud fra følgende betragtninger:
I forbindelse med Verdenshandelsorganisationens multilaterale handelsforhandlinger har Fællesskabet forpligtet
sig til at åbne et toldkontingent af produkterne henhørende under KN-kode 0714 10 10, 0714 10 91 og
0714 10 99, der er begrænset til 21 mio. tons pr.
periode på fire år, og inden for hvilket toldsatsen
nedsættes til 6 %. Kontingentet bør åbnes og forvaltes af
Kommissionen.

(1)

Det er nødvendigt at opretholde en forvaltningsordning,
der sikrer, at kun varer med oprindelse i Thailand kan
indføres inden for kontingentet. Af denne grund og for
at skabe en harmonisk overgang til den nye ordning bør
udstedelsen af importlicenser fortsat være betinget af, at
der fremlægges et eksportcertifikat, som er udstedt af de
thailandske myndigheder, og hvortil modellen er
meddelt Kommissionen.

(2)

(3)

(4)

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

Artikel 1
1.
For perioden fra den 1. januar til den 31. december 2002
åbnes der et toldkontingent for indførsel for 5 500 000 tons
varer henhørende 0714 10 10, 0714 10 91 og 0714 10 99,
med oprindelse i Thailand. Inden for kontingentet anvendes der
en værditoldsats på 6 %. Kontingentet har løbenummer
09.4008.

Indførslerne til EF-markedet af de pågældende varer er
traditionelt blevet forvaltet på grundlag af et kalenderår,
og denne ordning bør opretholdes. Det er derfor
nødvendigt at åbne et kontingent for 2002.

2.
De i stk. 1 nævnte produkter er omfattet af ordningen i
denne forordning, hvis de indføres i henhold til importlicenser:

Det er en betingelse for indførsel af varer henhørende
under
KN-kode
0714 10 10,
0714 10 91
og
0714 10 99, at der fremlægges en importlicens. De
fælles bestemmelser for importlicenser er fastsat ved
Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 (2),
ændret ved forordning (EF) nr. 2299/2001 (3). Ved
Kommissionens forordning (EF) nr. 1162/95 (4), senest
ændret ved forordning (EF) nr. 2298/2001 (5), er der
fastsat særbestemmelser for licensordningen for korn og
ris.

b) som opfylder betingelserne i afsnit II.

På baggrund af den erfaring, der er indvundet, og under
hensyntagen til, at EF-indrømmelsen gælder en samlet
mængde for fire år med en årlig maksimumsmængde på

(5)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

L
L
L
L
L

146
152
308
117
308

af
af
af
af
af

20.6.1996, s. 1.
24.6.2000, s. 1.
27.11.2001, s. 19.
24.5.1995, s. 2.
27.11.2001, s. 16.

a) hvis udstedelse er betinget af, at der fremlægges et certifikat
for udførsel til Det Europæiske Fællesskab, der er udstedt af
Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce,
Government of Thailand, i det følgende benævnt »eksportcertifikat«, og som opfylder betingelserne i afsnit I

AFSNIT I
EKSPORTLICENSER

Artikel 2
1.
Eksportcertifikatet udfærdiges i en original og mindst én
kopi på en blanket som vist i bilaget.
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Blankettens format er ca. 210 × 297 mm. Originalen udfærdiges på rent papir med et gult guillocheret bundtryk, der
afslører enhver mekanisk eller kemisk forfalskning.

eksportcertifikater, nummeret eller numrene på importlicenserne, overskudsmængden og skibets navn.

2.

Kommissionen retter henvendelse til de thailandske myndigheder for at få udfærdiget nye eksportcertifikater. Så længe
disse certifikater ikke er udstedt, kan overskudsmængderne ikke
overgå til fri omsætning på betingelserne i denne forordning,
og der kan ikke fremlægges nye importlicenser for mængderne.
De nye importlicenser udstedes på de i artikel 7 fastsatte betingelser.

Blanketterne trykkes og udfyldes på engelsk.

3.
Originalen og kopierne heraf udfyldes enten på skrivemaskine eller i hånden. I sidstnævnte tilfælde skal de udfyldes med
blæk og blokbogstaver.
4.
Hvert eksportcertifikat indeholder et fortrykt serienummer. Det indeholder desuden i den øverste rubrik et certifikatnummer. Kopierne bærer de samme numre som originalen.

Artikel 3
1.
Et eksportcertifikat, der er udstedt i perioden fra den 1.
januar til den 31. december 2002, er gyldigt i 120 dage fra
udstedelsesdatoen. Certifikatets udstedelsesdato tælles med i
certifikatets gyldighedsperiode.
Certifikatet er kun gyldigt, hvis rubrikkerne er behørigt udfyldt,
og hvis det er påtegnet i overensstemmelse med angivelserne i
certifikatet. Afskibningsvægten skal angives i tal og med
bogstaver.
2.
Eksportcertifikatet er behørigt påtegnet, når udstedelsesdatoen er angivet, og når det er stemplet af det udstedende
organ og underskrevet af den eller de personer, der er bemyndiget til at underskrive det.

AFSNIT II
IMPORTLICENSER

3.
Hvis det konstateres, at de faktisk lossede mængder af en
given leverance er højst 2 % større end de mængder, der
omfattes af den eller de fremlagte importlicenser, tillader de
kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor produkterne
overgår til fri omsætning, såfremt importøren anmoder herom,
uanset stk. 2, overgang til fri omsætning af overskudsmængderne, såfremt importøren betaler en værditold på højst 6 % og
stiller sikkerhed for et beløb svarende til forskellen mellem
tolden ifølge den fælles toldtarif og den betalte told.
Så snart Kommissionen har modtaget de i stk. 2, første afsnit,
omhandlede oplysninger, retter den henvendelse til de thailandske myndigheder for at få udstedt nye eksportcertifikater.
Sikkerheden frigives mod forelæggelse af en supplerende
importlicens for de pågældende mængder for de kompetente
myndigheder i den medlemsstat, hvor varerne overgår til fri
omsætning. Ansøgning om denne licens omfatter ikke en
forpligtelse til at stille den sikkerhed for licensen, der er nævnt i
artikel 15, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1291/2000 og i artikel 5
i nærværende forordning. Licensen udstedes på de i artikel 7
fastsatte betingelser og mod forelæggelse af et eller flere nye
eksportcertifikater udstedt af de thailandske myndigheder. Den
supplerende importlicens indeholder i rubrik 20 en af følgende
angivelser:
— Certificado complementario, apartado 3 del artículo 4 del
Reglamento (CE) no 2566/2001

Artikel 4
1.
En ansøgning om importlicens for produkter henhørende
under KN-kode 0714 10 10, 0714 10 91 og 0714 10 99 med
oprindelse i Thailand indgives til medlemsstaternes kompetente
myndigheder ledsaget af eksportcertifikatets original. Originalen til sidstnævnte opbevares af det organ, der udsteder
importlicensen. Såfremt ansøgningen om importlicens kun
vedrører en del af den mængde, der er anført i eksportcertifikatet, angiver det udstedende organ dog i originalen den
mængde, for hvilken originalen er anvendt, og leverer originalen tilbage til vedkommende efter påstempling.
Kun den mængde, der er angivet som afskibningsvægt i
eksportcertifikatet, tages i betragtning ved udstedelsen af
importlicensen.
2.
Hvis det konstateres, at de faktisk lossede mængder af en
given leverance er større end de mængder, der er anført i den
eller de for denne leverance udstedte importlicenser, meddeler
de kompetente myndigheder, der har udstedt den eller de
pågældende importlicenser, på importørens anmodninger pr.
telex eller telefax i de enkelte tilfælde hurtigst muligt
Kommissionen nummeret eller numrene på de thailandske

— Supplerende licens, forordning (EF) nr. 2566/2001, artikel
4, stk. 3
— Zusätzliche Lizenz — Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung
(EG) Nr. 2566/2001
— Συµπληρωµατικό πιστοποιητικό — Άρθρο 4 παράγραφος 3
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2566/2001
— Licence for additional quantity, Article 4(3) of Regulation
(EC) No 2566/2001
— Certificat complémentaire, règlement (CE) no 2566/2001
article 4 paragraphe 3
— Titolo complementare, regolamento (CE) n. 2566/2001
articolo 4, paragrafo 3
— Aanvullend certificaat — artikel 4, lid 3, van Verordening
(EG) nr. 2566/2001
— Certificado complementar, n.o 3 do artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 2566/2001
— Lisätodistus, asetus (EY) N:o 2566/2001, 4 artiklan 3 kohta
— Kompletterande licens, artikel 4.3 i förordning (EG) nr
2566/2001.
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Sikkerheden fortabes for de mængder, for hvilke en supplerende importlicens, bortset fra tilfælde af force majeure, ikke
fremlægges inden fire måneder efter datoen for antagelse af den
angivelse vedrørende overgang til fri omsætning, der er
omhandlet i første afsnit. Den fortabes bl.a. for de mængder,
for hvilke der ikke har kunnet udstedes en supplerende importlicens i henhold til artikel 7, stk. 1.
Når de kompetente myndigheder har afskrevet og påtegnet den
supplerende importlicens i forbindelse med frigivelsen af den i
første afsnit fastsatte sikkerhed, returneres licensen hurtigst
muligt til det udstedende organ.
4.
Licensansøgninger kan indgives i enhver medlemsstat, og
de udstedte licenser er gyldige i hele Fællesskabet.
Bestemmelserne i artikel 5, stk. 1, fjerde led, i forordning (EF)
nr. 1291/2000, finder ikke anvendelse på indførsler, der sker i
medfør af nærværende forordning.

Artikel 5
Som undtagelse fra artikel 10 i forordning (EF) nr. 1162/95 er
sikkerhedsstillelsen for de i dette afsnit fastsatte importlicenser
5 EUR pr. ton.

L 344/37

— Tullsatsen begränsad till 6 % av värdet (Förordning (EG)
nr 2566/2001);
b) i rubrik 20:
— Nombre del barco (indicar el nombre del barco que
figura en el certificado de exportación tailandés)
— Skibets navn (skibsnavn, der er anført i det thailandske
eksportcertifikat)
— Name des Schiffes (Angabe des in der thailändischen
Ausfuhrbescheinigung eingetragenen Schiffsnamens)
— Ονοµασία του πλοίου (σηµειώστε την ονοµασία του πλοίου
που αναγράφεται στο ταϊλανδικό πιστοποιητικό εξαγωγής)
— Name of the cargo vessel (state the name of the vessel
given on the Thai export certificate)
— Nom du bateau (indiquer le nom du bateau figurant sur
le certificat d'exportation thaïlandais)
— Nome della nave (indicare il nome della nave che figura
sul titolo di esportazione tailandese)
— Naam van het schip (zoals aangegeven in het Thaise
uitvoercertificaat)
— Nome do navio (indicar o nome do navio que consta do
certificado de exportação tailandês)
— Laivan nimi (nimi, joka on thaimaalaisessa vientitodistuksessa)
— Fartygets namn (namnet på det fartyg som anges i den
thailändska exportlicensen)

Artikel 6
— Número y fecha del certificado de exportación tailandés
1.
Ansøgningen om importlicens og licensen indeholder i
rubrik 8 oplysningen »Thailand«.
2.
Licensen indeholder følgende oplysninger i en af de
sproglige versioner, der er anført nedenfor:
a) i rubrik 24:
— Derechos de aduana limitados al 6 % ad valorem [Reglamento (CE) no 2566/2001]
— Toldsatsen begrænses til 6 % af værdien (Forordning (EF)
nr. 2566/2001)
— Beschränkung des Zolls auf 6 % des Zollwerts (Verordnung (EG) Nr. 2566/2001)
— Τελωνειακός δασµός κατ' ανώτατο όριο 6 % κατ' αξία
[κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2566/2001]
— Customs duties limited to 6 % ad valorem (Regulation
(EC) No 2566/2001)
— Droits de douane limités à 6 % ad valorem [règlement
(CE) no 2566/2001]
— Dazi doganali limitati al 6 % ad valorem [regolamento
(CE) n. 2566/2001]
— Douanerechten beperkt tot 6 % ad valorem [Verordening (EG) nr. 2566/2001]
— Direitos aduaneiros limitados a 6 % ad valorem [Regulamento (CE) n.o 2566/2001]
— Arvotulli rajoitettu 6 prosenttiin (asetus (EY) N:o 2566/
2001)

— Det thailandske eksportcertifikats nummer og dato
— Nummer und Datum der thailändischen Ausfuhrbescheinigung
— Αριθµός και ηµεροµηνία του ταϊλανδικού πιστοποιητικού
εξαγωγής
— Serial number and date of the Thai export certificate
— Numéro et date du certificat d'exportation thaïlandais
— Numero e data del titolo di esportazione tailandese
— Nummer en datum van het Thaise uitvoercertificaat
— Número e data do certificado de exportação tailandês
— Thaimaalaisen vientitodistuksen numero ja päivämäärä
— Den thailändska exportlicensens nummer och datum.
3.
Certifikatet kan kun accepteres som støtte for angivelsen
til overgang til fri omsætning, hvis det bl.a. fremgår af en kopi
af det konnossement, som vedkommende har fremlagt, at de
varer, for hvilke der anmodes om overgang til fri omsætning,
er transporteret til Fællesskabet på det skib, der er nævnt i
importlicensen.
4.
Med forbehold af artikel 4, stk. 3, og som undtagelse fra
artikel 8, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1291/2000 kan den
mængde, der overgår til fri omsætning, ikke være større end
den mængde, der er anført i rubrik 17 og 18 i importlicensen.
Tallet 0 anføres i denne forbindelse i rubrik 19 i den pågældende licens.
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Artikel 7
1.
Importlicensen udstedes den femte arbejdsdag efter
ansøgningens indgivelse, medmindre Kommissionen pr. telefax
har underrettet medlemsstatens kompetente myndighed om, at
betingelserne i denne forordning ikke er overholdt.
Ved manglende overholdelse af betingelserne for udstedelse af
licensen kan Kommissionen eventuelt efter rådslagning med de
thailandske myndigheder træffe passende foranstaltninger.
2.
På anmodning og efter Kommissionens godkendelse, der
meddeles pr. telex eller telefax, kan importlicensen udstedes
inden for en kortere frist.
Artikel 8
Uanset artikel 6 i forordning (EF) nr. 1162/95 svarer den sidste
dag for importlicensens gyldighedsperiode til den sidste dag for
eksportcertifikatets gyldighedsperiode plus 30 dage.

28.12.2001

— den mængde, der anmodes om for hver importlicens, i givet
fald med angivelsen »supplerende importlicens«
— licensansøgerens navn
— det nummer i det indgivne eksportcertifikat, der er anført i
dette certifikats rubrik foroven
— eksportcertifikatets udstedelsesdato
— den samlede mængde, som eksportcertifikatet er udstedt for
— eksportørens navn, der er anført i eksportcertifikatet.
2.
De myndigheder, der varetager udstedelsen af importlicenser, meddeler senest ved udgangen af første halvdel af 2003
pr. telefax Kommissionen en komplet liste over de ikke afskrevne mængder, der er anført på bagsiden af importlicenserne,
og skibets navn samt numrene på de pågældende eksportcertifikater.
AFSNIT III
AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 9
1.
Medlemsstaterne meddeler hver dag pr. telefax
Kommissionen følgende oplysninger for hver licensansøgning:

Artikel 10
Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 21. december 2001.
På Kommissionens vegne
Pascal LAMY

Medlem af Kommissionen

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2567/2001
af 21. december 2001
om indstilling af fiskeri efter sild fra fartøjer, som fører nederlandsk flag
område Vb (EF-farvande), VIa nord og VIb nået den
tildelte kvote for 2001. Nederlandene har forbudt fiskeri
efter denne bestand fra den 16. november 2001. Denne
dato bør derfor også fastsættes i denne forordning —

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af
12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under
den fælles fiskeripolitik (1), senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 1965/2001 (2), særlig artikel 21, stk. 3, og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

ud fra følgende betragtninger:
I Rådets forordning (EF) nr. 2848/2000 af 15. december
2000 om fastsættelse for år 2001 af fiskerimuligheder
og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og
grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og
for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af
fangstbegrænsninger (3), ændret ved forordning (EF) nr.
2425/2001 (4), fastsættes sildekvoterne for 2001.

(1)

For at overholde bestemmelserne om de kvantitative
begrænsninger af fangsterne af kvoterede bestande er det
nødvendigt, at Kommissionens fastsætter den dato, på
hvilken fiskeriet fra fiskerfartøjer, som fører en
medlemsstats flag, har medført, at den tildelte kvote må
anses for at være opbrugt.

(2)

Ifølge de oplysninger, der er meddelt Kommissionen, har
fiskeriet efter sild fra fartøjer, som fører nederlandsk flag
eller er registreret i Nederlandene, i farvandene i ICES-

(3)

Artikel 1
Fiskeriet efter sild fra fartøjer, der fører nederlandsk flag eller er
registreret i Nederlandene, i farvandene i ICES-område Vb (EFfarvande), VIa nord og VIb har medført, at Nederlandenes
sildekvote for 2001 må anses for at være opbrugt.
Fiskeriet efter sild i ICES-område Vb (EF-farvande), VIa nord og
VIb fra fartøjer, der fører nederlandsk flag eller er registreret i
Nederlandene, er forbudt ligesom opbevaring om bord, omladning og landing af den ovenfor nævnte bestand fanget af de
nævnte fartøjer efter denne forordnings anvendelsesdato.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 16. november 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 21. december 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT
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20.10.1993, s. 1.
9.10.2001, s. 23.
30.12.2000, s. 1.
13.12.2001, s. 7.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2568/2001
af 21. december 2001
om indstilling af fiskeri efter sild fra fartøjer, som fører nederlandsk flag
område I og II nået den tildelte kvote for 2001. Nederlandene har forbudt fiskeri efter denne bestand fra den
16. november 2001. Denne dato bør derfor også fastsættes i denne forordning —

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af
12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under
den fælles fiskeripolitik (1), senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 1965/2001 (2), særlig artikel 21, stk. 3, og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

ud fra følgende betragtninger:
I Rådets forordning (EF) nr. 2848/2000 af 15. december
2000 om fastsættelse for 2001 af fiskerimuligheder og
dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og
grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og
for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af
fangstbegrænsninger (3), ændret ved forordning (EF) nr.
2425/2001 (4), fastsættes sildekvoterne for 2001.

(1)

For at overholde bestemmelserne om de kvantitative
begrænsninger af fangsterne af kvoterede bestande er det
nødvendigt, at Kommissionen fastsætter den dato, på
hvilken fiskeriet fra fiskerfartøjer, som fører en
medlemsstats flag, har medført, at den tildelte kvote må
anses for at være opbrugt.

(2)

Ifølge de oplysninger, der er meddelt Kommissionen, har
fiskeriet efter sild fra fartøjer, som fører nederlandsk flag
eller er registreret i Nederlandene, i farvandene i ICES-

(3)

Artikel 1
Fiskeriet efter sild fra fartøjer, der fører nederlandsk flag eller er
registreret i Nederlandene, i farvandene i ICES-område I og II
har medført, at Nederlandenes sildekvote for 2001 må anses
for at være opbrugt.
Fiskeriet efter sild i ICES-område I og II fra fartøjer, der fører
nederlandsk flag eller er registreret i Nederlandene, er forbudt
ligesom opbevaring om bord, omladning og landing af den
ovenfor nævnte bestand fanget af de nævnte fartøjer efter
denne forordnings anvendelsesdato.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 16. november 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 21. december 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1)
(2)
(3)
(4)
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20.10.1993, s. 1.
9.10.2001, s. 23.
30.12.2000, s. 1.
13.12.2001, s. 7.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2569/2001
af 20. december 2001
om fastsættelse af den forudfastsatte værdi af fiskerivarer, der tages tilbage fra markedet i fangståret 2002, og som indgår i beregningen af den finansielle udligning og det tilsvarende forskud
eller et af dens medlemmer udbyder sine varer til salg i
en anden medlemsstat end den, hvor organisationen er
anerkendt. Det nævnte organ er organet i den medlemsstat, hvor producentorganisationen er blevet anerkendt.
Den forudfastsatte værdi, der skal fratrækkes, bør derfor
være den, der anvendes i sidstnævnte medlemsstat.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 af
17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter (1), ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 939/2001 (2), særlig artikel 21, stk. 5 og 8,
og
ud fra følgende betragtninger:
I forordning (EF) nr. 104/2000 er det fastsat, at der ydes
en finansiel udligning til producentorganisationer, der
under visse betingelser tager de varer, der er nævnt i
afsnit A og B i bilag I til nævnte forordning, tilbage;
værdien af denne finansielle udligning skal nedsættes
med den forudfastsatte værdi af varer, som er bestemt til
andre formål end konsum.

(1)

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1501/83 af 9. juni
1983 om afsætning af visse fiskerivarer (3), der har været
genstand for markedsregulerende foranstaltninger indeholder bestemmelser om de mulige afsætningsmåder for
tilbagetagne varer. Det er nødvendigt skønsmæssigt at
ansætte disse varers værdi for hver af mulighederne
under hensyntagen til den gennemsnitlige indtægt, som
kan opnås ved en sådan afsætning i de forskellige
medlemsstater.

(2)

I henhold til artikel 7 i Kommissionens forordning (EF)
nr. 2509/2000 af 15. november 2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000
for så vidt angår den finansielle udligning for fiskerivarer (4) er der fastsat særlige bestemmelser, for at det
organ, som er ansvarligt for at udbetale den finansielle
udligning, underrettes, når en producentorganisation

(3)

(4)

Samme beregningsmetode bør anvendes på forskuddet
på den finansielle udligning som omhandlet i artikel 6 i
forordning (EF) nr. 2509/2000.

(5)

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Den forudfastsatte værdi, der indgår i beregningen af den finansielle udligning og af det tilsvarende forskud for de varer, der
tages tilbage af producentorganisationerne, og som anvendes til
andre formål end konsum, fastsættes for fangståret 2002 som
angivet i bilaget for hvert af de anførte anvendelsesformål.
Artikel 2
Den forudfastsatte værdi, der skal fratrækkes i den finansielle
udligning og det tilsvarende forskud, er den værdi, der
anvendes i den medlemsstat, hvor producentorganisationen er
blevet anerkendt.
Artikel 3
Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

17 af 21.1.2000, s. 22.
132 af 15.5.2001, s. 10.
152 af 10.6.1983, s. 22.
289 af 16.11.2000, s. 11.
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BILAG

Anvendelse af de tilbagetagne varer

EUR/t

1. Anvendelse efter forarbejdning til mel (foder):
a) for sild af arten Clupea harengus og makrel af arterne Scomber scombrus og Scomber
japonicus :
— Danmark, Sverige

70

— Det Forenede Kongerige

50

— andre medlemsstater

18

— Frankrig

0

b) for hesterejer af arten Crangon crangon og dybhavsrejer (Pandalus borealis):
— Danmark, Sverige
— andre medlemsstater

0
25

c) for andre varer:
— Danmark

40

— Sverige, Portugal og Irland

17

— Det Forenede Kongerige

25

— andre medlemsstater

0

2. Anvendelse i fersk eller konserveret stand (foder):
a) for sardiner af arten Sardina pilchardus og ansjoser (Engraulis spp.):
— alle medlemsstater

5

b) for andre varer:
— Sverige

58

— Frankrig

20

— andre medlemsstater

38

3. Anvendelse som agn/madding:
— Frankrig

50

— andre medlemsstater

10

4. Anvendelse til andre formål end til foderbrug

0
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2570/2001
af 20. december 2001
om fastsættelse af støtten til privat oplagring af visse fiskerivarer i fiskeriåret 2002
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(2)

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

For ikke at opmuntre til langvarig oplagring samt for at
afkorte betalingsfristerne og nedbringe kontroludgifterne
bør støtten til privat oplagring ydes på en gang.

(3)

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 af
17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter (1), ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 939/2001 (2),

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 2813/
2000 af 21. december 2000 om gennemførelsesbestemmelser
til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 for så vidt angår støtte
til privat oplagring af visse fiskerivarer (3), særlig artikel 1, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Støtten må ikke overstige de tekniske og finansielle
udgifter, der blev konstateret i Fællesskabet i det foregående fiskeriår.

Artikel 1
Støtten i fiskeriåret 2002 til privat oplagring af de varer, der er
anført i bilag II til forordning (EF) nr. 104/2000, fastsættes
således:
— første måned: 175 EUR/ton
— anden måned: 0 EUR/ton.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 17 af 21.1.2000, s. 22.
(2) EFT L 132 af 15.5.2001, s. 10.
(3) EFT L 326 af 22.12.2000, s. 30.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2571/2001
af 20. december 2001
om fastsættelse af prolongationsstøtten og den faste støtte for visse fiskerivarer i fiskeriåret 2002
konservere varer, der er blevet taget tilbage fra markedet,
og således undgå, at fisk destrueres.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 af
17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter (1), ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 939/2001 (2),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 2814/
2000 af 21. december 2000 om gennemførelsesbestemmelser
til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 for så vidt angår
prolongationsstøtte for visse fiskerivarer (3), særlig artikel 5,
under henvisning til forordning (EF) nr. 939/2001 af 14. maj
2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning
(EF) nr. 104/2000 for så vidt angår ydelse af en fast støtte for
visse fiskerivarer, særlig artikel 5, og

(3)

Støttebeløbet bør fastsættes således, at markedsligevægten for de pågældende varer ikke forstyrres, og
konkurrencevilkårene ikke fordrejes.

(4)

Støttebeløbet må ikke overstige de tekniske og finansielle omkostninger ved de foranstaltninger, der er
nødvendige for at stabilisere og oplagre varerne, og som
blev konstateret i Fællesskabet i det foregående fiskeriår.

(5)

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

ud fra følgende betragtninger:
(1)

Efter forordning (EF) nr. 104/2000 kan der ydes støtte
for visse ferske varer, der tages tilbage fra markedet og
forarbejdes med henblik på stabilisering og oplagring
eller konservering.

(2)

Formålet med støtten er at give producentorganisationerne tilstrækkelig tilskyndelse til at forarbejde eller

For fiskeriåret 2002 fastsættes prolongationsstøtten, jf. artikel
23 i forordning (EF) nr. 104/2000, og den faste støtte, jf.
artikel 24, stk. 4, i samme forordning, som anført i bilaget.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 17 af 21.1.2000, s. 22.
(2) EFT L 132 af 15.5.2001, s. 10.
(3) EFT L 326 af 22.12.2000, s. 34.
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BILAG
1. Prolongationsstøttebeløb for varer i punkt A og B i bilag I og for tunge (Solea spp.) i punkt C i bilag I til
forordning (EF) nr. 104/2000
Forarbejdningsmetoder, jf. artikel 23 i forordning
(EF) nr. 104/2000

Støttebeløb
(EUR/t)

1

2

I. Frysning og oplagring af hele, rensede og med hoved, eller opskårne varer
— Sardiner af arten Sardina pilchardus
— Andre arter

300
240

II. Filetering, frysning og oplagring

320

III. Saltning og/eller tørring og oplagring af hele, opskårne eller fileterede varer

280

IV. Marinering og oplagring

240

2. Prolongationsstøttebeløb for de andre varer i punkt C i bilag I til forordning (EF) nr. 104/2000
Forarbejdningsmetoder, jf. artikel 23 i forordning (EF)
nr. 104/2000

Varer

Støttebeløb
(EUR/t)

1

2

3

I. Frysning og oplagring

Jomfruhummer (Nephrops norvegicus)

270

Jomfruhummerhaler (Nephrops norvegicus)

200

II. Afskæring af hoved, frysning og oplagring af
varer

Jomfruhummer (Nephrops norvegicus)

250

III. Kogning, frysning og oplagring

Jomfruhummer (Nephrops norvegicus)

270

Taskekrabber (Cancer pagurus)

200

IV. Pasteurisering og oplagring

Taskekrabber (Cancer pagurus)

280

V. Opbevaring i bassiner eller bure

Taskekrabber (Cancer pagurus)

200

3. Den faste præmie for varer i bilag IV til forordning (EF) nr. 104/2000
Forarbejdningsmetoder

Støttebeløb
(EUR/t)

I. Frysning og oplagring af hele, rensede og med hoved, eller opskårne varer

240

II. Filetering, frysning og oplagring

320
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2572/2001
af 20. december 2001
om fastsættelse for fangståret 2002 af tilbagetagelses- og salgspriserne for fiskerivarer, der er anført
i bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(4)

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 af
17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter (1), ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 939/2001 (2) særlig artikel 20, stk. 3, og
artikel 22, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ifølge forordning (EF) nr. 104/2000 skal EF's tilbagetagelses- og salgspriser for de varer, der er anført i bilag I
til nævnte forordning, fastsættes på grundlag af varens
friskhed, størrelse eller vægt og behandlingsgrad ved, at
et beløb på højst 90 % af orienteringsprisen multipliceres med tilpasningskoefficienten for den pågældende
varekategori.

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De tilpasningskoefficienter, der anvendes til beregning af EF's
tilbagetagelses- og salgspriser for fangståret 2002 for de varer,
der er anført i bilag I til forordning (EF) nr. 104/2000, er
angivet i bilag I.
Artikel 2
EF's tilbagetagelses- og salgspriser gældende for fangståret 2002
og de varer, som de vedrører, er angivet i bilag II.
Artikel 3

(2)

Med henvisning til den samme forordning kan tilbagetagelsesprisen multipliceres med justeringskoefficienter i
landingsområder, der ligger meget fjernt fra Fællesskabets vigtigste forbrugscentre.

De tilbagetagelsespriser, som gælder for fangståret 2002, i de
landingsområder, der ligger meget fjernt fra Fællesskabets
vigtigste forbrugscentre, og de varer, som de vedrører, er
angivet i bilag III.

(3)

Orienteringspriserne for alle de pågældende varer er for
fangståret 2002 fastsat ved Rådets forordning (EF) nr.
2563/2001 (3).

Artikel 4
Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 17 af 21.1.2000, s. 22.
(2) EFT L 132 af 15.5.2001, s. 10.
(3) Se side 26 i denne Tidende.
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BILAG I
Tilpasningskoefficienter for varer i afsnit A, B og C i bilag I til forordning (EF) nr. 104/2000
Tilpasningskoefficienter
Fiskeart

Størrelse (1)

Renset, med hoved
(1)

Hele (1)

Ekstra, A (1)

Ekstra, A (1)

Sild af arten Clupea harengus

1
2
3
4a
4b
4c
5
6

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,47
0,72
0,68
0,43
0,43
0,90
0,80
0,40

Sardiner af arten Sardina pilchardus

1
2
3
4

0,00
0,00
0,00
0,00

0,51
0,64
0,72
0,47

Pighaj (Squalus acanthias)

1
2
3

0,60
0,51
0,28

0,60
0,51
0,28

Rødhaj (Scyliorhinus spp.)

1
2
3

0,64
0,64
0,44

0,60
0,56
0,36

Rødfisk (Sebastes spp.)

1
2
3

0,00
0,00
0,00

0,81
0,81
0,68

Torsk af arten Gadus morhua

1
2
3
4
5

0,72
0,72
0,68
0,54
0,38

0,52
0,52
0,40
0,30
0,22

Sej (Pollachius virens)

1
2
3
4

0,72
0,72
0,71
0,61

0,56
0,56
0,55
0,30

Kuller (Melanogrammus aeglefinus)

1
2
3
4

0,72
0,72
0,62
0,52

0,56
0,56
0,43
0,36

Hvilling (Merlangius merlangus)

1
2
3
4

0,66
0,64
0,60
0,41

0,50
0,48
0,44
0,30

Lange (Molva spp.)

1
2
3

0,68
0,66
0,60

0,56
0,54
0,48

Makrel af arten Scomber scombrus

1
2
3

0,00
0,00
0,00

0,72
0,71
0,69

Spansk makrel af arten
Scomber japonicus

1
2
3
4

0,00
0,00
0,00
0,00

0,77
0,77
0,63
0,47
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Tilpasningskoefficienter

Fiskeart

Størrelse (1)

Renset, med hoved
(1)

Hele (1)

Ekstra, A (1)

Ekstra, A (1)

Ansjos (Engraulis spp.)

1
2
3
4

0,00
0,00
0,00
0,00

0,68
0,72
0,60
0,25

Rødspætte (Pleuronectes platessa)

1
2
3
4

0,75
0,75
0,72
0,52

0,41
0,41
0,41
0,34

Kulmule af arten Merluccius merluccius

1
2
3
4
5

0,90
0,68
0,68
0,56
0,52

0,71
0,53
0,52
0,43
0,41

Glashvarre (Lepidorhombus spp.)

1
2
3
4

0,68
0,60
0,54
0,34

0,64
0,56
0,49
0,29

Ising (Limanda limanda)

1
2

0,71
0,54

0,58
0,42

Skrubbe (Platichthys flesus)

1
2

0,66
0,50

0,58
0,42

Hvid tun (Thunnus alalunga)

1
2

0,90
0,90

0,81
0,77

Tiarmet blæksprutte (Sepia officinalis og Rossia macrosoma)

1
2
3

0,00
0,00
0,00

0,64
0,64
0,40

Hele, eller renset med
hoved (1)

Uden hoved (1)

Ekstra, A (1)

Ekstra, A (1)

0,61
0,78
0,78
0,65
0,36

0,77
0,72
0,68
0,60
0,43

Havtaske (Lophius spp.)

1
2
3
4
5

Alle handelsegenskaber
A (1)

Hesterejer af arten Crangon crangon

Dybhavsreje (Pandalus borealis)

1
2

1
2

0,59
0,27
Kogt i vand

Ferske eller kølede

Ekstra, A (1)

Ekstra, A (1)

0,77
0,27

0,68
—

L 344/50

De Europæiske Fællesskabers Tidende

DA

Fiskeart

Taskekrabbe (Cancer pagurus)

28.12.2001
Alle handelsegenskaber

Størrelse (1)

Hele (1)

1
2

0,72
0,54
Hele (1)

Jomfruhummer (Nephrops norvegicus)

Tunge (Solea spp.)

1
2
3
4

1
2
3
4
5

Haler (1)

E (1)

Ekstra, A (1)

Ekstra, A (1)

0,86
0,86
0,77
0,50

0,86
0,59
0,59
0,41

0,81
0,68
0,50
0,41

Renset, med hoved (1)

Hele (1)

Ekstra, A (1)

Ekstra, A (1)

0,75
0,75
0,71
0,58
0,50

0,58
0,58
0,54
0,42
0,33

(1) Friskhedsklasse, størrelser og behandlingsgrader er fastlagt i henhold til forordning (EF) nr. 104/2000.
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BILAG II
Fællesskabstilbagetagelses- og salgspriser for varer i afsnit A, B og C i bilag I til forordning (EF) nr. 104/2000
Tilbagekøbspriser (EUR/t)
Fiskeart

Størrelse (1)

Renset,
med hoved (1)

Hele (1)

Ekstra, A (1)

Ekstra, A (1)

Sild af arten
Clupea harengus

1
2
3
4a
4b
4c
5
6

0
0
0
0
0
0
0
0

122
187
177
112
112
234
208
104

Sardiner af arten
Sardina pilchardus

1
2
3
4

0
0
0
0

286
359
404
264

Pighaj (Squalus acanthias)

1
2
3

661
562
308

661
562
308

Rødhaj (Scyliorhinus spp.)

1
2
3

506
506
348

474
442
284

Rødfisk (Sebastes spp.)

1
2
3

0
0
0

949
949
796

Torsk af arten Gadus morhua

1
2
3
4
5

1 146
1 146
1 082
859
605

827
827
636
477
350

Sej (Pollachius virens)

1
2
3
4

569
569
561
482

442
442
435
237

Kuller (Melanogrammus aeglefinus)

1
2
3
4

773
773
665
558

601
601
461
386

Hvilling (Merlangius merlangus)

1
2
3
4

613
595
557
381

465
446
409
279

Lange (Molva spp.)

1
2
3

826
801
728

680
656
583

Makrel af arten
Scomber scombrus

1
2
3

0
0
0

212
209
203

Makrel af arten
Scomber japonicus

1
2
3
4

0
0
0
0

243
243
198
148
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Tilbagekøbspriser (EUR/t)

Fiskeart

Ansjos (Engraulis spp.)

Størrelse (1)

Renset,
med hoved (1)

Hele (1)

Ekstra, A (1)

Ekstra, A (1)

1
2
3
4

0
0
0
0

822
870
725
302

1
2
3
4

797
797
765
553

436
436
436
361

— fra 1. maj til 31. december 2002

1
2
3
4

1 097
1 097
1 053
760

599
599
599
497

Kulmule af arten
Merluccius merluccius

1
2
3
4
5

3 326
2 513
2 513
2 069
1 921

2 623
1 958
1 921
1 589
1 515

Glashvarre (Lepidorhombus spp.)

1
2
3
4

1 620
1 429
1 286
810

1 524
1 334
1 167
691

Ising (Limanda limanda)

1
2

665
506

543
394

Skrubbe (Platichthys flesus)

1
2

364
276

320
232

Hvid tun (Thunnus alalunga)

1
2

2 229
2 229

1 772
1 685

Tiarmet blæksprutte (Sepia officinalis og Rossia macrosoma)

1
2
3

0
0
0

1 032
1 032
645

Rødspætte (Pleuronectes platessa)
— fra 1. januar til 30. april 2002

Havtaske (Lophius spp.)

1
2
3
4
5

Hele eller renset med
hoved (1)

Uden hoved (1)

Ekstra, A (1)

Ekstra, A (1)

1 749
2 237
2 237
1 864
1 032

4 565
4 268
4 031
3 557
2 549

Alle handelsegenskaber
Ekstra, A (1)

Hesterejer af arten
Crangon crangon

Dybhavsreje (Pandalus borealis)

1
2

1
2

1 462
669
Kogt i vand

Ferske eller kølede

Ekstra, A (1)

Ekstra, A (1)

5 091
1 785

1 161
—
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Fiskeart

Taskekrabbe (Cancer pagurus)

L 344/53
Salgspriser (EUR/t)

Størrelse (1)

Hele (1)

1
2

1 284
963
Hele (1)

Jomfruhummer (Nephrops norvegicus)

Tunge (Solea spp.)

1
2
3
4

1
2
3
4
5

Haler (1)

E (1)

Ekstra, A (1)

Ekstra, A (1)

4 590
4 590
4 109
2 669

4 590
3 149
3 149
2 188

3 502
2 940
2 162
1 772

Renset, med hoved (1)

Hele (1)

Ekstra, A (1)

Ekstra, A (1)

4 986
4 986
4 720
3 856
3 324

3 856
3 856
3 590
2 792
2 194

(1) Friskhedsklasse, størrelser og behandlingsgrader er fastsat i henhold til artikel 2 i forordning (EF) nr. 104/2000.
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BILAG III
Tilbagetagelsespriser i landingsområder, som ligger meget fjernt fra de vigtigste forbrugscentre
Tilbagetagelsespriser (EUR/t)
Fiskeart

Sild af arten Clupea
harengus

Landingsområde

Renset med
hoved (1)

Hele (1)

Ekstra, A (1)

Ekstra, A (1)

0,90

1
2
3
4a

0
0
0
0

110
168
159
101

0,90

1
2
3
4a

0
0
0
0

110
168
159
101

0,96

1
2
3

0
0
0

203
200
195

0,95

1
2
3

0
0
0

201
198
193

1

0

212

2

0

209

3

0

203

1,00

1
2
3

0
0
0

212
209
203

0,75

1
2
3
4
5

2 494
1 884
1 884
1 552
1 441

1 968
1 469
1 441
1 192
1 136

1,00

1
2
3
4
5

3 326
2 513
2 513
2 069
1 921

2 623
1 958
1 921
1 589
1 515

0,48

1
2

1 070
1 070

851
809

0,48

1
2
3
4

0
0
0
0

137
172
194
127

0,74

1
2
3
4

0
0
0
0

212
266
299
195

Portugals atlantiske kystregioner

0,93
0,81

2
3

0
0

334
327

Regionerne langs den franske atlanterhavskyst, Den Engelske
Kanal og Nordsøen

1,00

2

0

359

Kystområderne i og øerne ved Irland

Kystområderne i og øerne ved Cornwall og Devon i Det
Forenede Kongerige
Kystområderne fra Portpatrick i det sydvestlige Skotland til
Wick i det nordøstlige Skotland samt øerne vest og nord for
disse områder;
Kystområderne i og øerne ved Nordirland
Kystområderne fra Wick til Aberdeen i det nordøstlige Skotland
Kulmule
af
arten
Merluccius merluccius

Størrelse (1)

Kystområderne i og øerne ved Irland

Kystområderne i det østlige England fra Berwick til Dover.
Kystområderne i Skotland fra Portpatrick til Eyemouth samt
øerne vest og nord for disse områder
Kystområderne i County Down (Nordirland)
Makrel
af
arten
Scomber scombrus

Koefficient

Kystområderne fra Troon i det sydvestlige Skotland til Wick i
det nordøstlige Skotland samt øerne ved og nord for disse
områder

1,00

Kystområderne i og øerne ved Irland

Hvid
tun
germons
(Thunnus alalunga)

Azorerne og Madeira

Sardiner
af
arten
Sardina pilchardus

De Kanariske Øer

Kystområderne i og øerne ved Cornwall og Devon i Det
Forenede Kongerige

(1) Friskhedsklasse, størrelser og behandlingsgrader er fastlagt i henhold til artikel 2 i forordning (EF) nr. 104/2000.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2573/2001
af 20. december 2001
om fastsættelse for fangståret 2002 af salgspriserne for fiskerivarerne i bilag II til Rådets forordning
(EF) nr. 104/2000
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(4)

Der bør derfor fastsættes tilpasningskoefficienter for de
forskellige arter og præsentationsformer for frosne varer,
der landes i Fællesskabet, med henblik på at fastlægge
det prisniveau, der kan udløse interventionsforanstaltningen i artikel 25, stk. 2, i forordning (EF) nr. 104/
2000.

(5)

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

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 af
17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter (1), ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 939/2001 (2), særlig artikel 25, stk. 1 og 6,
og
ud fra følgende betragtninger:
For hver af varerne i bilag II til forordning (EF) nr.
104/2000 fastsættes der inden fangstårets begyndelse en
EF-salgspris på mindst 70 % og højst 90 % af orienteringsprisen.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

(2)

Orienteringspriserne for alle de pågældende varer er for
fangståret 2002 fastsat ved Rådets forordning (EF) nr.
2563/2001 (3).

EF-salgspriserne for fangståret 2002 for de varer, der er opført i
bilag II til forordning (EF) nr. 104/2001, og de præsentationsformer og koefficienter, som de vedrører, er anført i bilaget.

(3)

Markedspriserne varierer betragteligt, afhængigt af
arterne og varernes præsentationsformer, specielt for
tiarmet blæksprutte og kulmule.

Artikel 2

(1)

Artikel 1

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 17 af 21.1.2000, s. 22.
(2) EFT L 132 af 15.5.2001, s. 10.
(3) Se side 26 i denne Tidende.
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BILAG
Art

Tilpasningskoefficient

Præsentation

Interventionsniveau

Salgspris
(EUR/t)

Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides)

Hel, med
hoved

eller

uden

1,0

0,85

1 680

Kulmule (Merluccius spp.)

Hel, med eller
hoved
Enkeltfileter
— med skind
— uden skind

uden

1,0

0,85

1 085

1,0
1,1

0,85
0,85

1 301
1 431

Blankesten (Dendex dentex og
Pagellus spp.)

Hel, med
hoved

eller

uden

1,0

0,85

1 349

Sværdfisk
(Xiphias gladius)

Hel, med
hoved

eller

uden

1,0

0,85

3 468

Rejer Penaeidae

Frosne
1,0
1,0

0,85
0,85

3 501
6 785

Frossen

1,0

0,85

1 639

— hel, ikke renset
— renset

1,00
1,20

0,85
0,85

983
1 179

— hel, ikke renset
— renset

2,50
2,90

0,85
0,85

2 457
2 850

Frossen

1,00

0,85

1 689

— hel, ikke renset
— tube

1,00
1,70

0,80
0,80

665
1 130

a) Parapenaeus Longirostris
b) Andre Penaeidae
Tiarmet blæksprutte
(Sepia officinalis og
macrosoma)

Rossia

Tiarmet blæksprutte (Sepiola
rondeletti)
Tiarmet blæksprutte
spp.)
a) Loligo patagonica

(Loligo

b) Loligo vulgaris
Ottearmet
(Octopus spp.)
Illex argentinus

blæksprutte

Præsentationsformer:
— Hel, ikke renset: uforarbejdet fiskerivare.
— Renset: vare, der er renset for indvolde.
— Tube: blækspruttekrop, der er renset for indvolde, og som er uden hoved.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2574/2001
af 20. december 2001
om fastsættelse af referencepriser for visse fiskerivarer for fangståret 2002
(4)

Referenceprisen for andre varer end varerne i bilag I og
II til forordning (EF) nr. 104/2000 fastsættes bl.a. på
grundlag af det vejede gennemsnit af den toldværdi, der
er konstateret på importmarkederne eller i importhavnene i medlemsstaterne i de sidste tre år før referenceprisens fastsættelse.

(5)

Det er ikke nødvendigt at fastsætte referencepriser for
alle arter, som er omfattet af kriterierne i artikel 29, stk.
1, i forordning (EF) nr. 104/2000, navnlig ikke for de
arter, hvoraf der kun importeres små mængder fra tredjelande.

Ifølge forordning (EF) nr. 104/2000 kan der hvert år pr.
varekategori fastsættes referencepriser gældende for hele
EF for de varer, som den fælles toldtarifs satser er
suspenderet for, jf. artikel 28, stk. 1, i samme forordning. Samme mulighed gælder for varer, som efter en
toldnedsættelsesordning, der er konsolideret i WTO, eller
en anden præferenceordning skal overholde en referencepris.

(6)

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

(2)

Referenceprisen for varerne i afsnit A og B i bilag I til
forordning (EF) nr. 104/2000 er lig med tilbagetagelsesprisen fastsat efter artikel 20, stk. 1, i samme forordning.

For fangståret 2002 fastsættes referencepriserne for fiskerivarer,
jf. artikel 29 i forordning (EF) nr. 104/2000, som angivet i
bilaget.

(3)

EF-tilbagetagelsesprisen for de pågældende varer blev for
fangståret 2002 fastsat ved Kommissionens forordning
(EF) nr. 2572/2001 (3).

Artikel 2

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 af
17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter (1), ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 939/2001 (2), særlig artikel 29, stk. 1 og 5,
og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 17 af 21.1.2000, s. 22.
(2) EFT L 132 af 15.5.2001, s. 10.
(3) Se side 47 i denne Tidende.
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BILAG (*)

1. Referencepriser for varer, jf. artikel 29, stk. 3, litra a), i forordning (EF) nr. 104/2000

Referencepris (EUR/t)
Art

Størrelse (1)

Renset, med hoved (1)
Taric-tillægskode

Ekstra, A (1)

Hel (1)
Taric-tillægskode

Ekstra, A (1)

Sild af arten Clupea harengus
ex 0302 40 00

1
2
3
4a
4b
4c
5
6

—
—
—
—
—
—
—
—

F011
F012
F013
F016
F017
F018
F015
F019

122
187
177
112
112
234
208
104

Rødfisk (Sebastes spp.)
ex 0302 69 31 og ex 0302 69 33

1
2
3

—
—
—

F067
F068
F069

949
949
796

Torsk af arten Gadus morhua
ex 0302 50 10

1
2
3
4
5

1 146
1 146
1 082
859
605

F083
F084
F085
F086
F087

827
827
636
477
350

F073
F074
F075
F076
F077
Kogt i vand

Rejer (Pandalus borealis)
ex 0306 23 10

1
2

Fersk eller kølet

Taric-tillægskode

Ekstra, A (1)

Taric-tillægskode

Ekstra, A (1)

F317
F318

5 091
1 785

F321
—

1 161
—

(1) Friskheds-, størrelses- og behandlingsgradsklasserne er defineret efter artikel 2 i forordning (EF) nr. 104/2000.

2. Referencepriser for fiskerivarer, jf. artikel 29, stk. 3. litra d), i forordning (EF) nr. 104/2000

Vare

1. Rødfisk (Sebastes spp.)
ex 0303 79 35
ex 0303 79 37

ex 0304 20 35
ex 0304 20 37

Taric-tillægskode

F411

F412
F413
F414

Behandlingsgrad

Hel
— med eller uden hoved
Filet
— med ben (»standard«)
— uden ben
— blokke i umiddelbar emballage med en vægt på
højst 4 kg

Referencepris
(EUR/t)

942

1 896
2 140
2 263

(*) For alle andre klasser end dem, der er direkte nævnt i afsnit 1 og 2 i bilaget, anføres tillægskoden »F499: I andre tilfælde«.
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Vare

2. Torsk (Gadus morhua, Gadus
ogac og Gadus macrocephalus)
og fisk af arten Boreogadus saida
ex 0303 60 11, ex 0303 60 19,
ex 0303 60 90, ex 0303 79 41

Taric-tillægskode

F416

F417
F418
ex 0304 20 29

F419
F420
F421

ex 0304 90 38

F422

3. Sej (Pollachius virens)
F424
F425
ex 0304 20 31

F426
F427
F428

ex 0304 90 41

F429

4. Kuller (Melanogrammus
aeglefinus)

F432
F433
F434
F435
5. Alaskasej (Theragra chalcogramma)
ex 0304 20 85

Filet
— fileter »interleaved« eller i industriblokke, med
ben (»standard«)
— fileter »interleaved« eller i industriblokke uden
ben
— enkeltfileter eller fileter »fully interleaved«, med
skind
— enkeltfileter eller fileter »fully interleaved«, uden
skind
— blokke i umiddelbar emballage med en vægt på
højst 4 kg
Stykker og andet fiskekød, undtagen blokke af
hakket fisk
Filet
— fileter »interleaved« eller i industriblokke, med
ben (»standard«)
— fileter »interleaved« eller i industriblokke, uden
ben
— enkeltfileter eller fileter »fully interleaved«, med
skind
— enkeltfileter eller fileter »fully interleaved«, uden
skind
— blokke i umiddelbar emballage med en vægt på
højst 4 kg
Stykker og andet fiskekød, undtagen blokke af
hakket fisk

1 095

2 404
2 719
2 602
2 944
2 903
1 406

1 503
1 655
1 476
1 665
1 751
987

— fileter »interleaved« eller i industriblokke, med
ben (»standard«)
— fileter »interleaved« eller i industriblokke,
— enkeltfileter eller fileter »fully interleaved«, med
skind
— enkeltfileter eller fileter »fully interleaved«, uden
skind
— blokke i umiddelbar emballage med en vægt på
højst 4 kg

2 287
2 659
2 537
2 822
2 960

Filet
F441
F442

6. Sild (Clupea harengus, Clupea
pallasii)
ex 0304 10 97
ex 0304 90 22

Hel, med eller uden hoved

Referencepris
(EUR/t)

Filet
F431

ex 0304 20 33

Behandlingsgrad

L 344/59

— fileter »interleaved« eller i industriblokke, med
ben (»standard«)
— fileter »interleaved« eller i industriblokke, uden
ben

1 137
1 311

Sildelapper
F450
F450

— med en vægt på over 80 g pr. stk.
— med en vægt på over 80 g pr. stk.

500
455
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2575/2001
af 27. december 2001
om indstilling af fiskeri efter jomfruhummer fra fartøjer, som fører nederlandsk flag
farvandene i ICES-område II (EF-farvande) og i Nordsøen
(EF-farvand) nået den tildelte kvote for 2001. Nederlandene har forbudt fiskeri efter denne bestand fra den 16.
november 2001. Denne dato bør derfor også fastsættes i
denne forordning —

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af
12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under
den fælles fiskeripolitik (1), senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 1965/2001 (2), særlig artikel 21, stk. 3, og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

ud fra følgende betragtninger:
I Rådets forordning (EF) nr. 2848/2000 af 15. december
2000 om fastsættelse for 2001 af fiskerimuligheder og
dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og
grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og
for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af
fangstbegrænsninger (3), senest ændret ved forordning
(EF) nr. 2425/2001 (4), fastsættes kvoterne for jomfruhummer for 2001.

(1)

For at overholde bestemmelserne om de kvantitative
begrænsninger af fangsterne af kvoterede bestande er det
nødvendigt, at Kommissionen fastsætter den dato, på
hvilken fiskeriet fra fiskerfartøjer, som fører en
medlemsstats flag, har medført, at den tildelte kvote må
anses for at være opbrugt.

(2)

Ifølge de oplysninger, der er meddelt Kommissionen, har
fiskeriet efter jomfruhummer fra fartøjer, som fører
nederlandsk flag eller er registreret i Nederlandene, i

(3)

Artikel 1
Fiskeriet efter jomfruhummer fra fartøjer, der fører nederlandsk
flag eller er registreret i Nederlandene, i ICES-område II (EFfarvande) og i Nordsøen (EF-farvand) har medført, at Nederlandenes kvote af jomfruhummer for 2001 må anses for at være
opbrugt.
Fiskeriet efter jomfruhummer i ICES-område IV (EF-farvande)
og i Nordsøen (EF-farvand) fra fartøjer, der fører nederlandsk
flag eller er registreret i Nederlandene, er forbudt ligesom opbevaring om bord, omladning og landing af den ovenfor nævnte
bestand fanget i disse farvande af de nævnte fartøjer efter denne
forordnings anvendelsesdato.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 16. november 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 27. december 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

261
268
334
328

af
af
af
af

20.10.1993, s. 1.
9.10.2001, s. 23.
30.12.2000, s. 1.
13.12.2001, s. 7.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2576/2001
af 27. december 2001
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 28. december 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 27. december 2001.
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 27. december 2001 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af
indgangsprisen for visse frugter og grøntsager
(EUR/100 kg)
KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast
importværdi

0702 00 00

052
204
212
999
052
628
999
052
204
999
052
204
388
508
999
052
204
999

69,4
73,8
110,1
84,4
165,3
207,8
186,6
178,0
211,2
194,6
55,3
59,4
23,9
18,6
39,3
86,4
67,1
76,8

052
204
999
052
600
999
039
052
060
400
404
720
999
052
064
400
720
999

67,2
66,0
66,6
48,0
47,7
47,9
104,3
75,0
38,5
99,4
91,9
115,8
87,5
97,2
64,8
99,5
126,7
97,0

0707 00 05

0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0805 20 10

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

0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2032/2000 (EFT L 243 af 28.9.2000, s. 14). Koden
»999« repræsenterer »anden oprindelse«.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2577/2001
af 27. december 2001
om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse mejeriprodukter, der udføres i
form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I
den pågældende forordning, eller dermed ligestillede
produkter.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af
15. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og
mejeriprodukter (1), senest ændret ved forordning (EF) nr.
1670/2000 (2), særlig artikel 31, stk. 3, og

(4)

I henhold til artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr.
1255/1999 ydes støtte for skummetmælk, som er
produceret inden for Fællesskabet og forarbejdet til
kasein, hvis denne mælk og kaseinat, der er produceret
med denne mælk, opfylder visse betingelser.

(5)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2571/97 af 15.
december 1997 om salg af smør til nedsat pris og ydelse
af støtte for fløde, smør og koncentreret smør til fremstilling af konditorvarer, konsumis og andre levnedsmidler (5), senest ændret ved forordning (EF) nr. 635/
2000 (6), godkender levering til industrier, der fremstiller
visse varer af smør og fløde til nedsatte priser.

(6)

På grundlag af overslagene over udgifter og de disponible budgetmidler er det fortsat nødvendigt at sikre en
stram styring.

(7)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

ud fra følgende betragtninger:

I henhold til artikel 31, stk. 1, i forordning (EF) nr.
1255/1999 kan forskellen mellem priserne i den internationale handel for de produkter, der er nævnt i artikel
1, litra a), b), c), d), e) og g), i den pågældende forordning, og priserne inden for Fællesskabet dækkes af en
eksportrestitution. Kommissionens forordning (EF) nr.
1520/2000 af 13. juli 2000 om fastsættelse af almindelige gennemførelsesregler for ydelse af eksportrestitutioner og om fastlæggelse af kriterierne for fastsættelse af
restitutionsbeløbet for visse landbrugsprodukter, der
udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens
bilag I (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1563/
2001 (4), specificerer sådanne af disse produkter, for
hvilke der bør fastsættes en restitutionssats, der skal
anvendes ved deres udførsel i form af varer, som er
nævnt i bilaget til forordning (EF) nr. 1255/1999.

(1)

(2)

I henhold til artikel 4, stk. 1, første afsnit, i forordning
(EF) nr. 1520/2000 skal restitutionssatsen pr. 100 kg af
hvert af de basisprodukter, der tages i betragtning, fastsættes for hver måned.

(3)

Artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1520/2000
bestemmer, at der ved fastsættelsen af restitutionssatsen
skal tages hensyn til eventuelle produktionsrestitutioner,
støtte eller andre foranstaltninger med tilsvarende virkning, som skal anvendes i alle medlemsstaterne i
henhold til bestemmelserne i forordningen om den
fælles markedsordning i den pågældende sektor med
hensyn til de basisprodukter, der er nævnt i bilag A til

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

160
193
177
208

af
af
af
af

26.6.1999, s. 48.
29.7.2000, s. 10.
15.7.2000, s. 1.
1.8.2001, s. 8.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
1.
De restitutionssatser, der skal anvendes for de basisprodukter, der er anført i bilag A til forordning (EF) nr. 1520/
2000, nævnt i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1255/1999 og
udført i form af varer, der er nævnt i bilaget til forordning (EF)
nr. 1255/1999, fastsættes som angivet i bilaget til denne
forordning.
2.
Der fastsættes ingen restitutionssatser for de produkter,
der er nævnt i det forudgående stykke, men ikke omfattes af
bilaget.

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2002.
(5) EFT L 350 af 20.12.1997, s. 3.
(6) EFT L 76 af 25.3.2000, s. 9.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 27. december 2001.
På Kommissionens vegne
Erkki LIIKANEN

Medlem af Kommissionen

28.12.2001
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BILAG
til Kommissionens forordning af 27. december 2001 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes
for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I
(EUR/100 kg)
KN-kode

ex 0402 10 19

Varebeskrivelse

Mælkepulver, som granulat eller i anden fast form, ikke tilsat sukker eller
andre sødemidler, med fedtindhold på under 1,5 vægtprocent (PG 2):
a) for så vidt angår udførsel af varer henhørende under KN-kode 3501
b) for så vidt angår udførsel af andre varer

ex 0402 21 19

ex 0405 10

Restitutionssatser

—
20,00

Mælkepulver, som granulat eller i anden fast form, ikke tilsat sukker eller
andre sødemidler, med fedtindhold på 26 vægtprocent (PG 3):
a) for så vidt angår udførsel af varer, der i form af produkter, som er ligestillet
med PG 3, indeholder smør eller fløde til nedsat pris, og som er fremstillet
på de betingelser, som er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97

38,58

b) for så vidt angår udførsel af andre varer

68,00

Smør, med et fedtindhold på 82 vægtprocent (PG 6):
a) for så vidt angår udførsel af varer, der indeholder smør eller fløde til nedsat
pris, og som er fremstillet på de betingelser, som er fastsat i forordning (EF)
nr. 2571/97

75,00

b) for så vidt angår udførsel af varer henhørende under KN-kode 2106 90 98
med et mælkefedtindhold på 40 vægtprocent og derover

167,25

c) for så vidt angår udførsel af andre varer

160,00
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2578/2001
af 27. december 2001
om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af
varer uden for traktatens bilag I
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(4)

De restitutioner, der er fastsat i nærværende forordning,
kan forudfastsættes. Markedssituationen for de
kommende måneder kan ikke forudses på nærværende
tidspunkt.

(5)

De forpligtelser, der blev indgået om restitutioner, der
kan ydes ved udførsel af landbrugsprodukter, der er
iblandet varer uden for traktatens bilag I, kan bringes i
fare ved forudfastsættelsen af høje restitutionssatser. Der
bør derfor træffes beskyttelsesforanstaltninger i disse
situationer uden dermed at forhindre indgåelsen af langfristede kontrakter. Fastsættelsen af en specifik restitutionssats for forudfastsættelsen af restitutionerne er en
foranstaltning, der kan sikre disse forskellige målsætninger.

(6)

På grundlag af overslagene over udgifter og de disponible budgetmidler er det fortsat nødvendigt at sikre en
stram styring.

(7)

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

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af
19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1),
særlig artikel 18, stk. 5, litra a) og stk. 15, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I henhold til artikel 27, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr.
1260/2001 kan forskellen mellem verdensmarkedspriserne for de i artikel 1, stk. 1, litra a), c), d), f), g) og h), i
nævnte forordning omhandlede produkter og EF-priserne udlignes ved en eksportrestitution, når disse
produkter udføres i form af varer, der er angivet i bilaget
til nævnte forordning i Kommissionens forordning (EF)
nr. 1520/2000 af 13. juli 2000 om fastsættelse af almindelige gennemførelsesregler for ydelse af eksportrestitutioner og om fastlæggelse af kriterierne for fastsættelse af
restitutionsbeløbet for visse landbrugsprodukter, der
udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens
bilag I (2), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1563/
2001 (3), præciseres det, for hvilke af disse produkter der
skal fastsættes en restitutionssats, der gælder ved disse
produkters udførsel i form af varer, der er anført i bilag I
til forordning (EF) nr. 1260/2001.

(2)

I henhold til artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1520/
2000 skal restitutionssatsen fastsættes for hver måned
pr. 100 kg af hvert af basisprodukterne.

(3)

Artikel 27, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1260/2001 samt
artikel 11 i den landbrugsaftale, der blev indgået i
forbindelse med de multilaterale handelsforhandlinger
under Uruguay-runden, indebærer, at eksportrestitutionen for et produkt, der er iblandet en vare, ikke må
være større end restitutionen for dette produkt, når det
udføres i uændret stand.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De restitutionssatser, der gælder for de i bilag A til forordning
(EF) nr. 1520/2000 og de i artikel 1, stk. 1 og 2, i forordning
(EF) nr. 1260/2001 nævnte basisprodukter, som udføres i form
af varer, der er nævnt i bilag V til forordning (EF) nr. 1260/
2001, fastsættes som angivet i bilaget til nærværende forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 27. december 2001.
På Kommissionens vegne
Erkki LIIKANEN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1.
(2) EFT L 177 af 15.7.2000, s. 1.
(3) EFT L 208 af 1.8.2001, s. 8.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 27. december 2001 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes
for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer uden for traktatens bilag I
Restitutionssatser i EUR/100 kg
Produkt

Hvidt sukker:

i tilfælde af forudfastsættelse af restitutionerne

i andre tilfælde

39,93

39,93

L 344/68
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2579/2001
af 27. december 2001
om tredje ændring af forordning (EF) nr. 1209/2001 om fravigelse af forordning (EF) nr. 562/2000
om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999, for så vidt angår ordningerne for offentligt interventionsopkøb af oksekød
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af
17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (1),
senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2345/
2001 (2), og

Artikel 1
Forordning (EF) nr. 1209/2001 ændres således:
1) Artikel 1 ændres således:
a) Stk. 3 affattes således:

ud fra følgende betragtninger:
I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1209/
2001 (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1922/
2001 (4), er der indført visse fravigelser af Kommissionens forordning (EF) nr. 562/2000 (5), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 1564/2001 (6), som en reaktion på
den særlige markedssituation som følge af begivenhederne i forbindelse med bovin spongiform encephalopati
(BSE) og senere mund- og klovesyge.

(1)

Markedet er stadig forstyrret og karakteriseret ved et
mærkbart prisfald. Den produktionsstigning, der i øvrigt
forventes i første kvartal af 2002 som følge af udsættelsen af slagtningen af de dyr, der for øjeblikket er
oplagret i bedrifterne, kan ligeledes medføre nye prisfald
for visse grupper kvæg. Det er derfor rimeligt at
forlænge de i forordning (EF) nr. 1209/2001 omhandlede fravigelser i første kvartal af 2002 og samtidig
indføre visse ændringer.

(2)

Den særlige præmie som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1254/1999 vil blive hævet for okser fra
136 til 150 EUR i 2002. Derfor bør dette tal ligeledes
afspejles i nedsættelsen af prisen (pr. halve slagtekrop)
for magre dyr (ungdyr til viderefedning).

(3)

(4)

Derfor bør forordning (EF) nr. 1209/2001 ændres.

(5)

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

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L
L

160 af 26.6.1999, s. 21.
315 af 1.12.2001, s. 29.
165 af 21.6.2001, s. 15.
261 af 29.9.2001, s. 52.
68 af 16.3.2000, s. 22.
208 af 1.8.2001, s. 14.

»3.
Uanset artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 562/
2000 er maksimumsvægten for de slagtekroppe, der er
omhandlet i ovennævnte bestemmelse på:
— 380 kg for de tre første licitationer i første kvartal af
2002, og
— 370 kg for de to sidste licitationer i første kvartal af
2001.
Slagtekroppe med en højere vægt kan dog købes til
intervention. I dette tilfælde betales opkøbsprisen kun op
til denne maksimumsvægt, eller når det drejer sig om
forfjerdinger betales opkøbsprisen kun op til 40 % af
prisen for den tilladte maksimumsvægt.«
b) Stk. 4 ændres til:
»4.
Uanset artikel 16, stk. 2, i forordning (EF) nr.
562/2000:
— for den anden og femte licitation i første kvartal i
2002 bliver leveringsfristen på 24 arbejdsdage.«
c) I stk. 7, tredje led, ændres tallet »68« i andet punktum til
tallet »75«.
2) Artikel 2, andet afsnit, affattes således:
»Den anvendes for licitationer, der åbnes i første kvartal af
2002«

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den gælder fra første januar 2002.

28.12.2001
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 27. december 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2580/2001
af 27. december 2001
om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at
bekæmpe terrorisme
ristorganisationer i Den Europæiske Union og tredjelande.

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 60, 301 og 308,
under henvisning til fælles holdning 2001/931/FUSP om
anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af
terrorisme (1), som blev vedtaget af Rådet den 27. december
2001,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,

(7)

I denne forordning forstås ved Fællesskabets område de
af medlemsstaternes områder, på hvilke traktaten finder
anvendelse, på de betingelser der er fastlagt i traktaten.

(8)

For at beskytte Fællesskabets interesser kan der gøres
visse undtagelser.

(9)

For så vidt angår proceduren for udarbejdelse og
ændring af den i denne forordnings artikel 2, stk. 3,
omhandlede liste bør Rådet selv udøve de tilsvarende
gennemførelsesbeføjelser under hensyntagen til de
særlige midler, som medlemmerne råder over til dette
formål.

(10)

Omgåelse af denne forordning bør forhindres ved hjælp
af et passende informationssystem og om nødvendigt
afhjælpende foranstaltninger, herunder yderligere EFlovgivning.

(11)

Medlemsstaternes kompetente myndigheder bør om
nødvendigt have beføjelse til at sikre, at forordningens
bestemmelser overholdes

(12)

Medlemsstaterne bør fastlægge regler om sanktioner
mod overtrædelse af denne forordnings bestemmelser og
sikre, at de håndhæves. Sanktionerne skal være effektive,
stå i forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende
virkning.

(13)

Kommissionen og medlemsstaterne informerer hinanden
om, hvilke foranstaltninger der træf fes i medfør af
denne forordning, og udveksler andre relevante oplysninger vedrørende denne forordning, som de råder over.

(14)

Den i denne forordnings artikel 2, stk. 3, omhandlede
liste kan indeholde personer eller enheder, som enten
har forbindelse til tredjelande eller på anden måde er
direkte omfattet af FUSP-aspekterne af fælles holdning
2001/931/FUSP. Traktaten indeholder kun de i artikel
308 omhandlede beføjelser til vedtagelse af bestemmelser herom inden for rammerne af denne forordning.

(15)

De Europæiske Fællesskaber har allerede gennemført De
Forenede
Nationers
Sikkerhedsråds
resolutioner
1267(1999) og 1333(2000) ved at vedtage forordning
(EF) nr. 467/2001 (3), hvorved der skete en indefrysning
af visse personers og gruppers midler, og disse personer
og grupper er derfor ikke omfattet af denne
forordning —

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Det Europæiske Råd erklærede på sit ekstraordinære
møde den 21. september 2001, at terrorisme er en sand
udfordring for verden og Europa, og at bekæmpelse af
terrorisme fremover skal være et højt prioriteret mål for
Den Europæiske Union.

(2)

Det Europæiske Råd erklærede, at en indsats mod finansiering af terrorisme er et afgørende aspekt af bekæmpelsen af terrorisme, og det opfordrede Rådet til at træffe
de nødvendige foranstaltninger til at modvirke enhver
form for finansiering af terrorisme.

(3)

De Forenede Nationers Sikkerhedsråd besluttede i sin
resolution 1373(2001) af 28. september 2001, at alle
stater skulle gennemføre en indefrysning af midler og
andre finansielle aktiver eller økonomiske ressourcer
over for personer, som begår eller søger at begå terrorhandlinger eller medvirker i eller fremmer begåelsen af
sådanne handlinger.

(4)

Sikkerhedsrådet besluttede endvidere, at der skulle
træffes foranstaltninger for at forbyde, at midler og
andre finansielle aktiver eller økonomiske ressourcer
stilles til rådighed for sådanne personer, og for at
forbyde, at finansielle eller andre relaterede tjenesteydelser leveres til gavn for sådanne personer.

(5)

Det er nødvendigt, at Fællesskabet træffer foranstaltninger for at gennemføre FUSP-aspekterne af fælles
holdning 2001/931/FUSP.

(6)

Denne forordning er en foranstaltning, som er
nødvendig på fællesskabsplan, og som supplerer de
administrative og retslige procedurer vedrørende terro-

(1) Se side 93 i denne Tidende.
(2) Udtalelse afgivet d. 13. december 2001 (endnu ikke offentliggjort i
EF-Tidende).

(3) EFT L 67 af 9.3.2001, s. 1.
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UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Med henblik på denne forordning gælder følgende definitioner:

L 344/71

A) pengemarkedspapirer (herunder checks, pengesedler, indskudsbeviser);
B) udenlandsk valuta
C) afledte produkter, herunder, men ikke udelukkende,
futures og options

1) »Pengemidler, andre finansielle aktiver og økonomiske
ressourcer«: aktiver af enhver art, uanset om der er tale om
materielle eller immaterielle aktiver, løsøre eller fast
ejendom, og uanset erhvervelsesmåde, og retsdokumenter
eller -instrumenter i enhver form, herunder elektronisk eller
digital form, som dokumenterer en ret til eller en interesse i
sådanne aktiver, herunder, men ikke udelukkende, bankkreditter, rejsechecks, bankchecks, postanvisninger, aktier,
værdipapirer, obligationer, tratter og remburser.

D) valutakurs- og renteinstrumenter, herunder
produkter såsom swaps og aftaler om fremtidig
rentesikring

2) »Indefrysning af pengemidler, andre finansielle aktiver og
økonomiske ressourcer«: hindring af enhver bevægelse,
overførsel, ændring og brug af eller omgang med midler på
en hvilken som helst måde, der vil føre til enhver ændring
med hensyn til omfang, beløb, placering, ejer forhold, besiddelse, art og bestemmelse eller en hvilken som helst anden
ændring, som vil gøre det muligt at anvende de pågældende
midler, herunder porteføljeforvaltning.

xi) Deltagelse i udstedelse af alle former for værdipapirer,
herunder tegningsgaranti og salg som agent (såvel
offentligt som privat) og tilvejebringelse af tjenesteydelser i forbindelse med sådanne udstedelser

3) »Finansielle tjenesteydelser«: enhver tjenesteydelse af finansiel karakter, herunder al forsikring og alle forsikringsrelaterede tjenesteydelser samt alle bankmæssige og andre finansielle tjenesteydelser (undtagen forsikring), som anført
nedenfor:
Forsikring og forsikringsrelaterede tjenesteydelser
i) Direkte forsikring (herunder medforsikring):
A) liv
B) andet
ii) Genforsikring og retrocession
iii) Forsikringsformidling såsom mæglervirksomhed og
agentur
iv) Støttetjenester for forsikring såsom tjenester i forbindelse med rådgivning, forsikringsstatistik, risikovurdering og skadesgodtgørelse.
Bankmæssige og andre finansielle tjenesteydelser (eksklusive forsikring)
v) Modtagelse af indskud og andre tilbagebetalelige midler
vi) Långivning af alle typer, herunder forbrugslån, realkredit, factoring og finansiering af handelsmæssige
transaktioner
vii) Finansiel leasing
viii) Alle betalings- og pengeoverførselstjenester, herunder
kredit- og betalingskort, rejsechecks og bankchecks
ix) Garantier og forpligtelser
x) Ved handel for egen eller kunders regning på børsen,
markedet for unoterede værdipapirer eller på anden
måde, følgende:

E) overdragelige værdipapirer
F) andre omsætningspapirer og finansielle aktiver,
herunder umøntet ædelmetal.

xii) Låneformidling
xiii) Forvaltning af aktiver såsom likviditetsstyring eller
investeringspleje, forvaltning af pensionsfonde samt
tjenesteydelser i forbindelse med opbevaring, indskud
og forvaltning af aktiver
xiv) Afregnings- og clearingtjenester for finansielle aktiver,
herunder værdipapirer, afledte produkter og andre
omsætningspapirer
xv) Tilvejebringelse og overførsel af finansielle oplysninger
samt finansiel databehandling og relateret programmel
fra leverandører af andre finansielle tjenesteydelser
xvi) Rådgivnings- og formidlingsmæssige samt andre
supplerende finansielle tjenesteydelser for alle de aktiviteter, der er anført fra nr. v) til xv), herunder kreditoplysning og analyse, investerings- og porteføljeundersøgelse og rådgivning samt rådgivning om opkøb og
selskabsomstrukturering og -strategi.
4) Med henblik på denne forordning er definitionen af »terrorhandling« den definition, der er indeholdt i artikel 1, stk. 3,
i fælles holdning 2001/931/FUSP.
5) »At eje juridiske personer, grupper eller enheder«: at være i
besiddelse af 50 % eller derover af ejendomsretten til juridiske personer, grupper eller enheder, eller at have en majoritetsinteresse i sådanne foretagender.
6) At kontrollere juridiske personer, grupper eller enheder:
a) at have ret til at udnævne eller afsætte et flertal af
medlemmerne i sådanne juridiske personers, gruppers
eller enheders administrations-, ledelses- eller tilsynsorganer
b) alene i kraft af udøvelsen af sine stemmerettigheder at
have udnævnt flertallet af de medlemmer i juridiske
personers, gruppers eller enheders administrations-,
ledelses- eller tilsynsorganer, som har fungeret i indeværende og det foregående regnskabsår
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c) i medfør af en aftale med andre aktionærer i eller
medlemmer af juridiske personer, grupper eller enheder
selv at kontrollere flertallet af aktionærernes eller
medlemmernes stemmerettigheder i de pågældende juridiske personer, grupper eller enheder
d) at have ret til at udøve en dominerende indflydelse over
juridiske personer, grupper eller enheder, i medfør af en
aftale med de pågældende juridiske personer, grupper
eller enheder eller i medfør af en bestemmelse i deres
vedtægter, når det efter den lovgivning, som de juridiske
personer, grupper eller enheder henhører under, er
tilladt, at de underkastes sådanne aftaler eller vedtægtsbestemmelser
e) at have beføjelse til at udøve retten til at udøve en
dominerende indflydelse, jf. litra d), uden at besidde
denne ret

iv) fysiske eller juridiske personer, grupper eller enheder, som
handler på vegne af eller under ledelse af en eller flere af de
fysiske eller juridiske personer, grupper eller enheder, der
henvises til under nr. i) og ii).

Artikel 3
1.
Bevidst og forsætlig deltagelse i aktiviteter, der direkte
eller indirekte har til formål eller til virkning at omgå artikel 2,
er forbudt.
2.
Enhver oplysning om, at bestemmelserne i denne forordning omgås eller er blevet omgået, skal indberettes til de
kompetente myndigheder i medlemsstaterne, jf. bilaget, og til
Kommissionen.

f) at have ret til at benytte alle eller nogle af de juridiske
personers, gruppers eller enheders aktiver

Artikel 4

g) at forvalte juridiske personer, grupper eller enheder
under fælles ledelse, for hvilke der offentliggøres konsoliderede regnskaber

1.
Uden at dette berører de gældende regler om indberetning, fortrolighed og tavshedspligt og bestemmelserne i traktatens artikel 284, skal banker, andre finansielle institutioner,
forsikrings selskaber og andre organer og personer:

h) at hæfte solidarisk for juridiske personers, gruppers eller
enheders finansielle forpligtelser eller garantere herfor.

— straks forelægge alle oplysninger, der vil kunne lette overholdelsen af denne forordning, f.eks. om konti og beløb,
der er indefrosset i overensstemmelse med artikel 2, og
transaktioner, der udføres i medfør af artikel 5 og 6,

Artikel 2
1.
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Med forbehold af artikel 5 og 6

a) indefryses alle midler, andre finansielle aktiver og økonomiske ressourcer, der tilhører, ejes eller besiddes af fysiske
eller juridiske personer, grupper eller enheder, som er opført
på den i stk. 3, omhandlede liste.
b) må der hverken direkte eller indirekte stilles pengemidler,
andre finansielle aktiver og økonomiske ressourcer til rådighed for eller til gavn for de fysiske eller juridiske personer,
grupper eller enheder, som er opført på den i stk. 3,
omhandlede liste.
2.
Det er forbudt at levere finansielle tjenesteydelser til eller
til gavn for de fysiske eller juridiske personer, grupper eller
enheder, som er opført på den i stk. 3, omhandlede liste, jf. dog
artikel 5 og 6.
3.
Rådet udarbejder, reviderer og ændrer med enstemmighed
den liste over personer, grupper og enheder, som denne forordning finder anvendelse på, i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 1, stk. 4, 5 og 6, i fælles holdning 2001/931/
FUSP. Listen omfatter:
i) fysiske personer, som begår eller søger at begå eller at
deltage i eller fremme enhver form for terrorhandling
ii) juridiske personer, grupper eller enheder, som begår eller
søger at begå eller at deltage i eller fremme enhver form for
terrorhandling
iii) juridiske personer, grupper eller enheder, som ejes eller
kontrolleres af en eller flere af de fysiske eller juridiske
personer, grupper eller enheder, der henvises til under nr. i)
og ii); eller

— for medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf.
listen i bilaget, hvor de er bosiddende eller har hjemsted, og
— gennem
disse
Kommissionen

kompetente

myndigheder,

for

— samarbejde med de kompetente myndigheder, der er anført
i bilaget, om efterprøvning af disse oplysninger.
2.
Alle oplysninger, som gives eller modtages i henhold til
denne artikel, må kun anvendes til de formål, til hvilke de blev
givet eller modtaget.
3.
Alle oplysninger, som Kommissionen modtager direkte,
vil blive stillet til rådighed for de kompetente myndigheder i de
berørte medlemsstater og for Rådet.

Artikel 5
1.
Artikel 2, stk. 1, litra b), finder ikke anvendelse på tilføring af forfaldne renter på indefrosne konti til disse konti.
Sådanne renter skal også indefryses.
2.
Medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. listen i
bilaget, kan give særlige tilladelser på betingelser, de skønner
hensigtsmæssige for at forebygge finansiering af terrorhandlinger, til
1) anvendelse af midler i forbindelse med essentielle menneskelige behov, som skal opfyldes i Fællesskabet for en fysisk
person, som er opført på den i artikel 2, stk. 3, omhandlede
liste, eller dennes familiemedlemmer, herunder navnlig betaling for fødevarer, lægemidler, husleje eller renter og afdrag
vedrørende familiens hjem samt gebyrer og vederlag for
lægebehandling af et af denne families medlemmer;
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2) betalinger fra indefrosne konti i forbindelse med:
a) betaling af skatter, obligatoriske forsikringspræmier samt
betaling for tjenester fra offentlige forsyningsvirksomheder såsom gas, vand, elektricitet og telekommunikation, som skal betales i Fællesskabet
b) betaling af skyldige gebyrer til et finansieringsinstitut i
Fællesskabet for opretholdelse af konti
3) betalinger til en person, gruppe eller enhed, som er opført
på den i artikel 2, stk. 3, omhandlede liste, som forfalder i
forbindelse med kontrakter, aftaler eller forpligtelser, der er
indgået eller opstået forud for denne forordnings ikrafttræden og på betingelse af, at disse betalinger sker til en
indefrossen konto i Fællesskabet.
3.
Anmodninger om tilladelser fremsættes til den kompetente myndighed i den medlemsstat, på hvis område midlerne,
de andre finansielle aktiver eller andre økonomiske ressourcer
er indefrosset.
Artikel 6
1.
Uanset artikel 2 og med henblik på at beskytte Fællesskabets interesser, herunder EU-borgernes og i EU bosiddende
personers interesse, kan en medlemsstats kompetente myndigheder give særlige tilladelser til:
— at frigive pengemidler, andre finansielle aktiver eller andre
økonomiske ressourcer
— at stille pengemidler, andre finansielle aktiver eller andre
økonomiske ressourcer til rådighed for personer, grupper
eller enheder, som er opført på den i artikel 2, stk. 3,
omhandlede liste; eller
— yde finansielle tjenester til sådanne personer, grupper eller
enheder
efter høring af de andre medlemsstater,
Kommissionen i henhold til stk. 2.

Rådet

og

2.
En kompetent myndighed, der modtager en anmodning
som omhandlet i stk. 1, underretter de andre medlemsstaters
kompetente myndigheder, Rådet og Kommissionen, jf. listen i
bilaget, om dens begrundelse for enten at afslå anmodningen
eller give en særlig tilladelse, samtidig med at den informerer
dem om de betingelser, som den finder nødvendige for at
forhindre finansiering af terrorhandlinger.
En kompetent myndighed, der agter at give en bestemt tilladelse, tager behørigt hensyn til kommentarer, som andre
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medlemsstater, Rådet og Kommissionen har fremsat inden for
to uger.
Artikel 7
Kommissionen bemyndiges til på grundlag af oplysningerne fra
medlemsstaterne at ændre bilaget.
Artikel 8
Medlemsstaterne, Rådet og Kommissionen underretter
hinanden om, hvilke foranstaltninger der træffes i medfør af
denne forordning, og udveksler andre relevante oplysninger
vedrørende denne forordning, som de råder over, navnlig
oplysninger modtaget i henhold til artikel 3 og 4 og oplysninger om overtrædelser, håndhævelsesproblemer og nationale
domstoles domme.
Artikel 9
Hver enkelt medlemsstat fastsætter, hvilke sanktioner der skal
pålægges i tilfælde af overtrædelse af bestemmelserne i denne
forordning. Sådanne sanktioner skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.
Artikel 10
Denne forordning finder anvendelse:
1) på Fællesskabets område, herunder dets luftrum
2) om bord på fly eller skibe under en medlemsstats jurisdiktion
3) på enhver person andetsteds, der er statsborger i en
medlemsstat
4) på alle juridiske personer, grupper eller enheder, der er
oprettet eller stiftet i henhold til en medlemsstats lovgivning
5) på alle juridiske personer, grupper eller enheder, som
opererer inden for Fællesskabet.
Artikel 11
1.
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
2.
Kommissionen forelægger senest et år efter denne forordnings ikrafttræden en rapport om virkningerne af denne
forordning og fremsætter om fornødent forslag for at ændre
den.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 27. december 2001.
På Rådets vegne
L. MICHEL

Formand
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BILAG
LISTE OVER KOMPETENDE MYNDIGHEDER, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 3, 4 OG 5
BELGIEN
Ministère des finances
Trésorerie
avenue des Arts 30
B-1040 Bruxelles
Fax (32-2) 233 75 18
DANMARK
Erhvervsfremmestyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Alle 17
DK-2100 København Ø
Tel. (45) 35 46 60 00
Fax (45) 35 46 60 01
TYSKLAND
— vedrørende indefrysning af midler:
Deutsche Bundesbank
Wilhelm Eppsteinstr. 14
D-60431 Frankfurt/Main
Tel. (00-49-69) 95 66
— vedrørende forsikring:
Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen (BAV)
Graurheindorfer Str. 108
D-53117 Bonn
Tel. (00-49-228) 42 28
GRÆKENLAND
Ministry of National Economy
General Directorate of Economic Policy
5 Nikis str.
GR-105 63 Athens
Tel. (00-30-1) 333 27 81-2
Fax (00-30-1) 333 27 93
Yπουργείο Εθνικήs Οικονοµίαs
Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικήs Πολιτικήs
Νίκηs 5, 10562 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: (00-30-1) 333 27 81-2
Φαξ: (00-30-1) 333 27 93
SPANIEN
Dirección General de Comercio e Inversiones
Subdirección General de Inversiones Exteriores
Ministerio de Economía
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Tel. (00-34) 91 349 39 83
Fax (00-34) 91 349 35 62
Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales
Ministerio de Economía
Paseo del Prado, 6
E-28014 Madrid
Tel. (00-34) 91 209 95 11
Fax (00-34) 91 209 96 56
FRANKRIG
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction du Trésor
Service des affaires européennes et internationales
Sous-direction E
139, rue du Bercy
F-75572 Paris Cedex 12
Tel. (33-1) 44 87 17 17
Fax (33-1) 53 18 36 15

IRLAND
Central Bank of Ireland
Financial Markets Department
PO Box 559
Dame Street
Dublin 2
Tel. (353-1) 671 66 66
Department of Foreign Affairs
Bilateral Economic Relations Division
76-78 Harcourt Street
Dublin 2
Tel. (353-1) 408 24 92
ITALIEN
Ministero dell'Economia e delle Finanze
…
LUXEMBOURG
Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de l'action humanitaire et de la défense
Direction des relations économiques internationales
BP 1602
L-1016 Luxembourg
Tel. (352) 478-1 ou 478-2350
Fax (352) 22 20 48
Ministère des Finances
3 rue de la Congrégation
L-1352 Luxembourg
Tel. (352) 478-2712
Fax (352) 47 52 41
NEDERLANDENE
Ministerie van Financiën
Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
Nederland
Tel. (31-70) 342 82 27
Fax (31-70) 342 79 05
ØSTRIG
— Artikel 3
Bundesministerium für Inneres — Bundeskriminalamt
A-1090 Wien
Josef-Holaubek-Platz 1
Tel. (+ 431) 313 45-0
Fax ( 431) 313 45-85 290
— Artikel 4
Oestereichische Nationalbank
A-1090 Wien
Otto-Wagner-Platz 3
Tel. + 431) 404 20-0
Fax ( 431) 404 20-73 99
Bundesministerium für Inneres — Bundeskriminalamt
A-1090 Wien
Josef-Holaubek-Platz 1
Tel. (+ 431) 313 45-0
Fax ( 431) 313 45-85 290
— Artikel 5
Oestereichische Nationalbank
A-1090 Wien
Otto-Wagner-Platz 3
Tel. + 431) 404 20-0
Fax ( 431) 404 20-73 99
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PORTUGAL
Ministério das Finanças
Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais
Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o
P-1100 Lisboa
Tel.: (351-1) 882 32 40/47
Fax: (351-1) 882 32 49
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Direcção Geral dos Assuntos Multilaterias/Direcção dos Serviços das
Organizações Políticas Internacionais
Largo do Rilvas
P-1350-179 Lisboa
Tel.: (351 21) 394 60 72
Fax: (351 21) 394 60 73
FINLAND
Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
PL 176
SF-00161 Helsinki
Tel. (358-9) 13 41 51
Fax. (358-9) 13 41 57 07 and (358-9) 62 98 40
SVERIGE
— Artikel 3
Rikspolisstyrelsen (RPS)
Box 12256
102 26 Stockholm
tfn 08-401 90 00
fax 08-401 99 00
— Artikel 4 og 6
Finanzinspektionen
Box 7831
103 98 Stockholm

tfn 08-787 80 00
fax 08-24 13 35
— Artikel 5
Riksförsäkringsverket (RFV)
103 51 Stockholm
tfn 08-786 90 00
fax 08-411 27 89
DET FORENEDE KONGERIGE
HM Treasury
International Financial Services Team
19 Allington Towers
London SW1E 5EB
United Kingdom
Tel: (44-207) 270 55 50
Fax: (44-207) 270 43 65
Bank of England
Financial Sanctions Unit
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
United Kingdom
Tel. (44-207) 601 46 07
Fax (44-207) 601 43 09
DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB
Kommissionen for Det Europæikse Fællesskab
Generaldirektoratet for udenrigsanliggender
Directorate CFSP
Unit A.2/Mr A. de Vries
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel
Tel.: (32-2) 295 68 80
Fax: (32-2) 296 75 63
E-mail: anthonius-de-vries@cec.eu.int

L 344/75

L 344/76

De Europæiske Fællesskabers Tidende

DA

28.12.2001

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2001/97/EF
af 4. december 2001
om ændring af Rådets direktiv 91/308/EØF om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af
det finansielle system til hvidvaskning af penge
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE
UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 47, stk. 2, første og tredje punktum,
samt artikel 95,

(4)

Denne ansvarsfordeling bør tydeligt fremgå af direktivet
gennem en ændring af definitionen på begreberne
»kreditinstitut« og »finansieringsinstitut«.

(5)

Europa-Parlamentet har udtrykt bekymring over, at virksomhed som vekselkontorer (»bureaux de change«) og
pengeoverførselstjenester (money remittance offices) er
sårbare over for hvidvaskning af penge. Sådan virksomhed burde allerede være omfattet af anvendelsesområdet for direktivet. For at fjerne enhver tvivl på området
bør det tydeligt bekræftes i direktivet, at sådan virksomhed er omfattet.

(6)

For at sikre en så fuldstændig dækning af den finansielle
sektor som muligt bør det ligeledes gøres klart, at direktivet finder anvendelse på investeringsselskaber som defineret i Rådets direktiv 93/22/EØF af 10. maj 1993 om
investeringsservice i forbindelse med værdipapirer (5).

(7)

I henhold til direktivet er medlemsstaterne kun forpligtet
til at bekæmpe hvidvaskning af udbytte, der stammer fra
narkotikaforbrydelser. Der har i de seneste år været en
tendens til at definere begrebet hvidvaskning af penge på
grundlag af en bredere vifte af forudgående eller underliggende lovovertrædelser, hvilket blandt andet afspejles i
ajourføringen i 1996 af de 40 rekommandationer fra
Den Finansielle Aktionsgruppe vedrørende Hvidvaskning
af Penge (FATF), som er det førende internationale organ
til bekæmpelse af hvidvaskning af penge.

(8)

En bredere vifte af prædikatforbrydelser fremmer indberetningen af mistænkelige transaktioner og det internationale samarbejde på området. Direktivet bør derfor
ajourføres i denne henseende.

(9)

Ved Rådets fælles aktion 98/699/RIA af 3. december
1998 om hvidvaskning af penge, identifikation, opsporing, indefrysning, beslaglæggelse og konfiskation af
redskaber og udbytte fra strafbart forhold (6) enedes
medlemsstaterne om at lade alle alvorlige lovovertrædelser, som defineret i den fælles aktion, være prædikatforbrydelser med det formål at gøre hvidvaskning af
penge strafbart.

(10)

Navnlig er bekæmpelsen af organiseret kriminalitet nært
forbundet med bekæmpelsen af hvidvaskning af penge.
Listen over prædikatforbrydelser bør derfor tilpasses for
at tage højde herfor.

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),
under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale
Udvalg (2),
efter proceduren i traktatens artikel 251 (3), på grundlag af
Forligsudvalgets fælles udkast af 18. september 2001, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

Direktiv 91/308/EØF (4), i det følgende benævnt »direktivet«, bør som et af de vigtigste internationale instrumenter i bekæmpelsen af hvidvaskning af penge ajourføres i tråd med Kommissionens konklusioner og de
ønsker, som Europa-Parlamentet og medlemsstaterne
har givet udtryk for. Direktivet bør i denne henseende
ikke blot afspejle bedste internationale praksis på
området, men også fortsat sætte en høj standard for
beskyttelsen af den finansielle sektor og andre sårbare
erhverv over for de skadelige virkninger af udbytte
hidrørende fra kriminalitet.
Den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS) tillader medlemmerne at træffe foranstaltninger, som er nødvendige for at beskytte den
offentlige moral, og at træffe foranstaltninger af forsigtighedshensyn, herunder for at sikre det finansielle
systems stabilitet og integritet. Sådanne foranstaltninger
bør ikke indebære restriktioner, der er mere vidtgående,
end det er nødvendigt for at virkeliggøre disse målsætninger.
Det er ikke udtrykkeligt fastlagt i direktivet, til hvilken
medlemsstats myndigheder filialer af kredit- og finansieringsinstitutter med hovedsæde i en anden medlemsstat
skal indberette mistænkelige transaktioner, ej heller
hvilken medlemsstats myndigheder, der er ansvarlige for,
at sådanne filialer overholder direktivet. Myndighederne i
den medlemsstat, hvor filialen er beliggende, bør
modtage sådanne indberetninger og udøve ovennævnte
ansvar.

( ) EFT C 177 E af 27.6.2000, s. 14.
(2) EFT C 75 af 15.3.2000, s. 22.
(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 5.7.2000 (EFT C 121 af 24.4.2001,
s. 33), Rådets fælles holdning af 30.11.2000 (EFT C 36 af
2.2.2001, s. 24) og Europa-Parlamentets afgørelse af 5.4.2001
(endnu ikke offentliggjort i EFT). Europa-Parlamentets afgørelse af
13.11.2001 og Rådets afgørelse af 19.11.2001.
4) EFT L 166 af 28.6.1991, s. 77.
(
1

(5) EFT L 141 af 11.6.1993, s. 27. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/9/EF (EFT L 84 af 26.3.1997, s. 22).
(6) EFT L 333 af 9.12.1998, s. 1.
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Direktivet indeholder en række forpligtelser, navnlig om
indberetning af mistænkelige transaktioner. Det vil være
mere hensigtsmæssigt og i tråd med filosofien bag handlingsplanen til bekæmpelse af organiseret kriminalitet
udarbejdet af Gruppen på Højt Plan (1), at forbuddet
mod hvidvaskning af penge i direktivet udvides.

(12)

Rådet vedtog den 21. december 1998 fælles aktion 98/
733/RIA om at gøre det strafbart at deltage i en kriminel
organisation i Den Europæiske Unions medlemsstater (2).
Denne fælles aktion afspejler en konsensus blandt
medlemsstaterne om behovet for fælles tiltag på
området.

(13)

I de enkelte medlemsstater bliver mistænkelige transaktioner i overensstemmelse med direktivet indberettet af
den finansielle sektor, og navnlig af kreditinstitutterne.
Det kan konstateres, at den skærpede kontrol i den
finansielle sektor har foranlediget personer, der ønsker at
hvidvaske penge, til at søge andre metoder til at tilsløre
oprindelsen af økonomisk udbytte fra kriminelle handlinger.

(14)

Der er en tendens til øget hvidvaskning af penge
gennem den ikke-finansielle sektor. Dette bekræftes af
FATF's undersøgelse af hvidvaskningsteknikker og -typologier.

(15)

Forpligtelserne i henhold til direktivet med hensyn til
kundeidentifikation, opbevaring af dokumentation og
indberetning af mistænkelige transaktioner bør udvides
til også at omfatte en begrænset række aktiviteter og
erhverv, som har vist sig sårbare i forbindelse med hvidvaskning af penge.

(16)

Notarer og selvstændige inden for de juridiske erhverv,
som defineret af medlemsstaterne, bør underlægges
direktivets bestemmelser, når de deltager i finansielle
eller selskabsretlige transaktioner, herunder rådgiver om
skatteforhold, hvor der er størst risiko for, at disse
faggruppers ydelser misbruges til at hvidvaske udbytte
fra kriminel virksomhed.

(17)

Når selvstændige medlemmer af erhverv, der yder juridisk rådgivning, som er retligt anerkendte og underkastet
retligt tilsyn, som f.eks. advokater, undersøger en klients
retsstilling eller repræsenterer en klient i retssager, vil det
imidlertid ikke være hensigtsmæssigt, at disse i henhold
til direktivet for så vidt angår disse aktiviteter forpligtes
til at indberette mistanke om hvidvaskning af penge. Der
må ikke være nogen forpligtelse til at indberette oplysninger, der er modtaget før, under eller efter en retssag
eller i forbindelse med vurderingen af en klients retsstilling. Juridisk rådgivning er således fortsat omfattet af
tavshedspligt, medmindre den juridiske rådgiver deltager
i hvidvaskningsaktiviteter, den juridiske rådgivning ydes
med henblik på hvidvaskning af penge eller advokaten

(1) EFT C 251 af 15.8.1997, s. 1.
(2) EFT L 351 af 29.12.1998, s. 1.
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ved, at klienten søger juridisk rådgivning med henblik på
hvidvaskning af penge.
(18)

Tjenesteydelser, der er direkte sammenlignelige, og som
præsteres af de faggrupper, der er omfattet af direktivet,
bør behandles på samme måde. For at beskytte de rettigheder, der er fastsat i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMK) og i traktaten om Den Europæiske Union, bør de oplysninger, som revisorer, eksterne
regnskabskyndige og skatterådgivere, som i nogle
medlemsstater kan forsvare eller repræsentere en klient i
retssager eller undersøge en klients retsstilling, får
adgang til under udførelsen af disse opgaver, ikke være
underlagt indberetningsforpligtelserne i henhold til
direktivet.

(19)

Der henvises i direktivet til »de myndigheder, der er
ansvarlige for bekæmpelse af hvidvaskning af penge«,
hvortil indberetningerne om mistænkelige transaktioner
skal foretages, og til myndigheder, som i henhold til en
lov eller anden bestemmelse er bemyndiget til at føre
tilsyn med de af direktivet omfattede institutters og
personers aktiviteter (»kompetente myndigheder«). Der er
enighed om, at direktivet ikke forpligter medlemsstaterne til at oprette sådanne »kompetente myndigheder«,
hvis de ikke eksisterer, og at advokatsamfund og andre
selvregulerende organer for selvstændige ikke hører ind
under betegnelsen »kompetente myndigheder«.

(20)

Når det drejer sig om notarer og selvstændige inden for
de juridiske erhverv, bør medlemsstaterne af hensyn til
disses tavshedspligt i forhold til deres klienter, have
mulighed for at udnævne advokatsamfundet eller andre
selvregulerende organer for selvstændige som det organ,
hvortil de kan indberette eventuelle tilfælde af hvidvaskning af penge. Medlemsstaterne bør fastsætte reglerne
for håndteringen af sådanne indberetninger og deres
eventuelle videregivelse til »de myndigheder, der er
ansvarlige for bekæmpelsen af hvidvaskning af penge«,
og generelt passende former for samarbejde mellem
advokatsamfund eller andre tilsvarende erhvervssammenslutninger og disse myndigheder —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1
Direktiv 91/308/EØF ændres således:
1) Artikel 1 affattes således:
»Artikel 1
I dette direktiv forstås ved:
A) »kreditinstitut«: et foretagende som defineret i artikel 1,
nr. 1), første afsnit, i Rådets direktiv 2000/12/EF (*),
samt en filial, som defineret i artikel 1, stk. 3, i nævnte
direktiv og beliggende i Fællesskabet, af et kreditinstitut, hvis hovedsæde er beliggende i eller uden for
Fællesskabet
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B) »finansieringsinstitut«:
1) et foretagende, som ikke er et kreditinstitut, og hvis
hovedaktivitet er at foretage en eller flere af de
forretninger, der er opført under punkt 2 til 12 og
punkt 14 på listen i bilag I til direktiv 2000/12/EF;
dette omfatter virksomhed som vekselkontorer
(»bureaux de change«) og pengeoverførselstjenester
(money transmission/remittance offices)
2) et forsikringsselskab, der er behørigt godkendt i
henhold til Rådets direktiv 79/267/EØF (**), for så
vidt det udfører aktiviteter, der omfattes af nævnte
direktiv
3) et investeringsselskab som defineret i artikel 1, nr.
2), i direktiv 93/22/EØF (***)
4) et institut for kollektiv investering, der markedsfører sine andele eller aktier.
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D) »formuegoder«: aktiver af enhver art, hvad enten der er
tale om fysiske eller ikke-fysiske genstande, løsøre eller
fast ejendom, materielle eller immaterielle aktiver, samt
retlige dokumenter eller instrumenter, der tjener som
bevis for ejendomsret til sådanne aktiver eller dertil
knyttede rettigheder.
E) »kriminel handling«: enhver form for kriminel deltagelse i en alvorlig lovovertrædelse.
Alvorlige lovovertrædelser er som minimum:
— enhver af de lovovertrædelser, der er defineret i
artikel 3, stk. 1, litra a), i Wienerkonventionen
— kriminelle organisationers handlinger som defineret
i artikel 1 i fælles aktion 98/733/RIA (****)
— svig som defineret i artikel 1, stk. 1, og artikel 2, i
konventionen om beskyttelse af De Europæiske
Fællesskabers finansielle interesser (*****), i det
mindste i grove tilfælde
— bestikkelse

Denne definition på et finansieringsinstitut omfatter
også filialer, der er beliggende i Fællesskabet, af finansieringsinstitutter, hvis hovedsæde er beliggende i eller
uden for Fællesskabet
C) »hvidvaskning af penge«: følgende forsætlige handlinger:
— konvertering eller overførsel af formuegoder — vel
vidende, at de hidrører fra en kriminel handling
eller fra medvirken i en sådan handling — med det
formål at fortie eller tilsløre formuegodernes ulovlige oprindelse eller at hjælpe personer, som er
involveret i en sådan handling, til at unddrage sig
de retlige konsekvenser heraf
— fortielse eller tilsløring af formuegodernes art,
oprindelse, lokalisering, placering eller bevægelser
eller af den egentlige ejendomsret til disse formuegoder eller dertil knyttede rettigheder, vel vidende,
at de hidrører fra en kriminel handling eller fra
medvirken i en sådan handling
— erhvervelse, besiddelse
goder, vel vidende ved
at de hidrører fra en
medvirken i en sådan

eller anvendelse af formuemodtagelsen af disse goder,
kriminel handling eller fra
handling

— medvirken i en af de handlinger, som er nævnt i de
foregående led, medvirken med henblik på at begå
den nævnte handling, forsøg på at begå den, det at
hjælpe, tilskynde eller råde nogen til at begå den
eller det at lette gennemførelsen heraf.
Den viden, hensigt eller tilskyndelse, som skal foreligge
i forbindelse med handlingerne i dette led, kan fastslås
på grundlag af objektive forhold.
Der foreligger hvidvaskning af penge, også selv om de
handlinger, som har frembragt de formuegoder, der
skal hvidvaskes, har fundet sted på en anden medlemsstats eller et tredjelands område.

— en lovovertrædelse, der kan give betydeligt udbytte,
og som kan medføre en streng frihedsstraf efter
medlemsstatens straffelovgivning.
Inden den 15. december 2004 tilnærmer medlemsstaterne definitionen i dette led til definitionen af
alvorlige strafbare handlinger i fælles aktion 98/
699/RIA. Rådet opfordrer Kommissionen til inden
den 15. december 2004 at fremsætte forslag til
ændring af nærværende direktiv i den henseende.
Medlemsstaterne kan udpege en hvilken som helst
anden lovovertrædelse som en kriminel handling med
henblik på dette direktiv.
F) »kompetente myndigheder«: de nationale myndigheder,
som i henhold til lov eller anden bestemmelse er
bemyndiget til at føre tilsyn med de af direktivet
omfattede institutters og personers aktivitet.
(*) EFT L 126 af 26.5.2000, s. 1. Ændret ved direktiv
2000/28/EF (EFT L 275 af 27.10.2000, s. 37.
(**) EFT L 63 af 13.3.1979, s. 1. Senest ændret ved
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/26/EF
(EFT L 168 af 18.7.1995, s. 7).
(***) EFT L 141 af 11.6.1993, s. 27. Senest ændret
ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/9/EF
(EFT L 84 af 26.3.1997, s. 22).
(****) EFT L 351 af 29.12.1998, s. 1.
(*****) EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48.«
2) Følgende artikel indsættes:
»Artikel 2a
Medlemsstaterne sørger for, at de forpligtelser, der følger
af dette direktiv, kræves opfyldt af følgende institutter:
1) kreditinstitutter som defineret i artikel 1, litra A)
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2) finansieringsinstitutter som defineret i artikel 1, litra
B)
samt af følgende juridiske og fysiske personer i
udøvelsen af deres erhverv:
3) revisorer, eksterne regnskabskyndige og skatterådgivere
4) ejendomsmæglere
5) notarer og andre selvstændige inden for de juridiske
erhverv, når de deltager, enten
a) ved bistand i planlægningen eller udførelsen af
transaktioner for deres klienter i forbindelse med:
i) køb og salg af fast ejendom eller virksomheder
ii) forvaltning af klienters penge, værdipapirer
eller andre aktiver
iii) åbning eller forvaltning af bank-, opsparingseller værdipapirkonti
iv) tilvejebringelse af nødvendig kapital til oprettelse, drift eller ledelse af selskaber
v) oprettelse, drift eller ledelse af investeringsforeninger, selskaber eller lignende strukturer
b) eller ved på deres klients vegne og for dennes
regning at foretage en hvilken som helst finansiel
transaktion eller transaktion vedrørende fast
ejendom
6) forhandlere af genstande af høj værdi, såsom ædelstene eller -metaller, eller af kunst, og auktionsholdere, når der betales kontant og med et beløb på
15 000 EUR eller derover
7) kasinoer.«
3) Artikel 3 affattes således:
»Artikel 3
1.
Medlemsstaterne sørger for, at de af direktivet
omfattede institutter og personer kræver, at deres kunder
legitimerer sig ved hjælp af et retskraftigt dokument, når
der optages forretningsmæssig forbindelse med dem, for
institutternes vedkommende, navnlig når der åbnes en
bank- eller opsparingskonto eller et depot.
2.
Dette krav om legitimation gælder også for enhver
transaktion med andre kunder end dem, der er
omhandlet i stk. 1, vedrørende et beløb på 15 000 EUR
eller derover, hvad enten den udføres i en enkelt eller i
flere operationer, hvis der synes at være indbyrdes
forbindelse mellem dem. Hvis beløbet ikke kendes på
det tidspunkt, hvor transaktionen påbegyndes, skal det
pågældende institut eller den pågældende person kræve
legitimation, så snart instituttet eller personen får
kendskab hertil og konstaterer, at tærsklen er nået.
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3.
Uanset stk. 1 og 2 kræves der ikke legitimation i
forbindelse med forsikringsaftaler, der indgås af forsikringsvirksomheder, som er godkendt i henhold til Rådets
direktiv 92/96/EØF af 10. november 1992 om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende
direkte livsforsikringsvirksomhed (tredje livsforsikringsdirektiv) (*), og hvis virksomhed er omfattet af nævnte
direktiv, når beløbet af den eller de periodiske præmier,
der skal indbetales i løbet af et år, er på 1 000 EUR
eller derunder, eller ved indbetaling af en engangspræmie
på 2 500 EUR eller derunder. Hvis den eller de periodiske præmier, der skal indbetales i løbet af et år,
forhøjes, således at tærsklen på 1 000 EUR overstiges,
skal der kræves legitimation.
4.
Medlemsstaterne kan foreskrive, at legitimation ikke
er obligatorisk for pensionsforsikringsaftaler, der indgås i
medfør af en arbejdskontrakt eller den forsikredes
erhvervsmæssige virksomhed, forudsat at disse aftaler
ikke indeholder en tilbagekøbsklausul og ikke kan
anvendes som sikkerhed for et lån.
5.
Uanset ovennævnte stykker kræves der legitimation
for alle kasinokunder, der køber eller ombytter spillejetoner til en værdi af 1 000 EUR eller derover.
6.
Kasinoer, som er underlagt statskontrol, opfylder
under alle omstændigheder identifikationskravet i dette
direktiv, hvis kunden registreres og skal legitimere sig
allerede ved indgangen, uafhængigt af hvor store beløb
der ombyttes.
7.
Er der tvivl om, hvorvidt de i de foregående
stykker nævnte kunder handler for egen regning, eller er
der vished for, at de ikke handler for egen regning, skal
de af direktivet omfattede institutter og personer træffe
rimelige foranstaltninger til at indhente oplysninger om
den faktiske identitet af de personer, for hvis regning
disse kunder handler.
8.
De af direktivet omfattede institutter og personer
skal kræve denne legitimation, selv om transaktionsbeløbet er lavere end ovennævnte tærskler, så snart de har
mistanke om hvidvaskning af penge.
9.
De af direktivet omfattede institutter og personer
er ikke underlagt legitimationskravene i denne artikel,
hvis kunden er et kredit- eller et finansieringsinstitut, der
er omfattet af dette direktiv eller et kredit- eller finansieringsinstitut beliggende i et tredjeland, der efter de relevante medlemsstaters opfattelse stiller krav svarende til,
hvad der følger af dette direktiv.
10.
Medlemsstaterne kan foreskrive, at legitimationskravene vedrørende de transaktioner, der er omhandlet i
stk. 3 og 4, er opfyldt, når det konstateres, at transaktionsbeløbet skal debiteres en konto, der er åbnet i
kundens navn i et kreditinstitut omfattet af dette direktiv
i overensstemmelse med kravene i stk. 1.
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11.
Medlemsstaterne sørger under alle omstændigheder for, at de af direktivet omfattede institutter og
personer træffer sådanne specifikke, relevante foranstaltninger, som er nødvendige for at råde bod på den
øgede risiko for hvidvaskning af penge, der opstår, når
der optages forretningsmæssig forbindelse eller påbegyndes en transaktion med en kunde, som ikke fysisk er
til stede med henblik på at legitimere sig (»transaktioner
uden direkte kontakt«). Sådanne foranstaltninger bør
sikre, at kundens identitet fastslås, f.eks. ved at omfatte
krav om supplerende dokumentation eller supplerende
foranstaltninger med henblik på at kontrollere eller certificere de leverede dokumenter eller bekræftende attestering fra en institution, der er omfattet af dette
direktiv, eller ved at kræve, at den første betaling i
forbindelse med transaktionerne foretages via en konto
åbnet i kundens navn i et kreditinstitut, der er omfattet
af dette direktiv. De interne kontrolprocedurer, der er
fastsat i artikel 11, stk. 1, bør tage særlig højde for
disse foranstaltninger.
(*) EFT L 360 af 9.12.1992, s. 1. Senest ændret ved
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/64/EF
(EFT L 290 af 17.11.2000, s. 27).«
4) I artikel 4, 5, 8 og 10 ændres ordene »kredit- og finansieringsinstitutter« til »de af direktivet omfattede institutter og personer«.
5) Artikel 6 affattes således:
»Artikel 6
1.
Medlemsstaterne sørger for, at de af direktivet
omfattede personer og institutter samt medlemmer af
disses ledelse og deres ansatte til fulde samarbejder med
de myndigheder, der er ansvarlige for bekæmpelsen af
hvidvaskning af penge:
a) ved på eget initiativ at underrette disse myndigheder
om ethvert forhold, som kunne være tegn på hvidvaskning af penge
b) ved på opfordring at give disse myndigheder alle
nødvendige oplysninger i henhold til procedurerne i
den relevante lovgivning.
2.
De i stk. 1 nævnte oplysninger fremsendes til de
myndigheder, der er ansvarlige for bekæmpelsen af hvidvaskning af penge i den medlemsstat, på hvis område
det institut eller den person, der fremsender oplysningerne, befinder sig. Fremsendelsen varetages normalt af
den eller de personer, som er udpeget af institutterne
eller personerne i henhold til procedurerne i artikel 11,
stk. 1, litra a).
3.
For så vidt angår notarer og selvstændige inden for
de juridiske erhverv som omhandlet i artikel 2a, nr. 5),
kan medlemsstaterne som den myndighed, der skal
underrettes om de i stk. 1, litra a), omhandlede forhold,
udpege et relevant selvregulerende organ for det pågældende erhverv, og medlemsstaterne fastlægger i så fald
reglerne for samarbejdet mellem det pågældende selvregulerende organ og de myndigheder, der er ansvarlige
for bekæmpelse af hvidvaskning af penge.
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Medlemsstaterne er ikke forpligtet til at anvende de krav,
der følger af stk. 1, på notarer og selvstændige inden for
de juridiske erhverv, revisorer, eksterne regnskabssagkyndige og skatterådgivere for så vidt angår de oplysninger,
som de modtager fra en klient eller om en klient i
forbindelse med, at de vurderer den pågældende klients
retsstilling, eller i forbindelse med, at de forsvarer eller
repræsenterer denne under eller i forbindelse med en
retssag, herunder at de rådgiver om iværksættelse eller
undgåelse af et sagsanlæg, uanset om oplysningerne er
modtaget eller indhentet før, under eller efter retssagen.«
6) Artikel 7 affattes således:
»Artikel 7
Medlemsstaterne drager omsorg for, at de af direktivet
omfattede institutter og personer afholder sig fra at
udføre en transaktion, som de ved har, eller som de
mistænker for at have forbindelse med hvidvaskning af
penge, så længe de ikke har underrettet de i artikel 6
nævnte myndigheder herom. Disse myndigheder kan
under betingelser, der fastsættes i deres nationale
forskrifter, give pålæg om, at transaktionen ikke må
gennemføres. Såfremt der er mistanke om, at den pågældende transaktion vil kunne føre til hvidvaskning af
penge, og det ikke er muligt at undlade at udføre transaktionen, eller en sådan undladelse vil kunne forhindre
retsforfølgningen af de personer, der drager fordel af en
formodet hvidvaskningstransaktion, foretager de pågældende institutter og personer den fornødne underretning
af myndighederne umiddelbart derefter.«
7) Den eksisterende tekst bliver stk. 1 og følgende
indsættes som stk. 2 i artikel 8:
»2.
Medlemsstaterne er ikke i henhold til dette
direktiv forpligtet til at anvende stk. 1, på de i artikel
6, stk. 3, andet afsnit, nævnte erhverv.«
8) Artikel 9 affattes således:
»Artikel 9
Det forhold, at en person eller et institut, der er
omfattet af direktivet, eller en ansat eller et medlem af
ledelsen i et sådant i god tro meddeler de myndigheder,
der er ansvarlige for bekæmpelse af hvidvaskning af
penge, de i artikel 6 og 7 nævnte oplysninger, betragtes
ikke som brud på den tavshedspligt, som gælder i
henhold til kontrakt eller love eller administrative
bestemmelser, og påfører ikke personen eller instituttet,
medlemmerne af dets ledelse eller dets ansatte nogen
form for ansvar.«
9) I artikel 10 tilføjes følgende afsnit:
»Medlemsstaterne drager omsorg for, at de tilsynsorganer, som i henhold til lov eller anden bestemmelse er
bemyndiget til at overvåge aktie-, valuta- og finansderivatmarkeder, underretter de myndigheder, der er ansvarlige for bekæmpelse af hvidvaskning af penge, hvis de
opdager forhold, som giver formodning om hvidvaskning af penge.«
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10) Artikel 11 affattes således:
»Artikel 11
1.
Medlemsstaterne drager omsorg for, at de af direktivet omfattede institutter og personer
a) indfører passende interne kontrolprocedurer og
kommunikationsprocedurer med henblik på at forebygge og forhindre gennemførelse af transaktioner,
der er knyttet til hvidvaskning af penge
b) træffer passende foranstaltninger for at gøre deres
ansatte bekendt med bestemmelserne i dette direktiv.
Disse foranstaltninger skal bl.a. bestå i særlige uddannelsesprogrammer for deres ansatte, således at disse
får bedre forudsætninger for at genkende aktiviteter,
som kan være forbundet med hvidvaskning af penge,
og kan blive instrueret om, hvorledes de skal
forholde sig i sådanne tilfælde.
Hvis en fysisk person, der er omfattet af bestemmelserne
i artikel 2a, nr. 3-7, udøver sit erhverv som ansat hos
en juridisk person, skal forpligtelserne i nærværende
artikel gælde den juridiske person og ikke den fysiske
person.
2.
Medlemsstaterne drager omsorg for, at de af direktivet omfattede institutter og personer har adgang til
aktuelle oplysninger om de metoder, som anvendes ved
hvidvaskning af penge, og om forhold, der gør det
muligt at opspore mistænkelige transaktioner.«
11) I artikel 12 erstattes »de kredit- og finansieringsinstitutter, der er nævnt i artikel 1« med »de institutter og
personer, der er nævnt i artikel 2a.«
Artikel 2
Tre år efter vedtagelsen af dette direktiv foretager
Kommissionen inden for rammerne af den rapport, der er
omhandlet i artikel 17 i direktiv 91/308/EØF, en særlig
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undersøgelse af aspekter vedrørende gennemførelsen af
artikel 1, litra E), femte led, særbehandlingen af advokater og
andre selvstændige inden for de juridiske erhverv, kundeidentifikationen i transaktioner uden direkte kontakt og de
mulige virkninger for elektronisk handel.
Artikel 3
1.
Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv
senest 15. juni 2003. De underretter straks Kommissionen
herom.
Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde
en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen
ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for
henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.
2.
Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de
vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det
område, der er omfattet af dette direktiv.
Artikel 4
Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i
De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Artikel 5
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den 4. december 2001.
På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

N. FONTAINE

D. REYNDERS

Formand

Formand
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Erklæring fra Kommissionen
Kommissionen bekræfter — som anført i sit arbejdsprogram for 2001 — at den inden årets udgang agter at
udarbejde et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en samarbejdsmekanisme mellem medlemsstaternes kompetente nationale myndigheder og Kommissionen for at sikre beskyttelse af Fællesskabernes finansielle interesser mod ulovlige aktiviteter, herunder spørgsmål som moms og
hvidvaskning af penge. Dette tilsagn blev bekræftet i Meddelelse fra Kommissionen — Beskyttelse af
Fællesskabernes finansielle interesser — Bekæmpelse af svig — Handlingsplan for 2001-2003 (1) af 15. maj
2001.

(1) KOM(2001) 254 endelig udg.: se punkt 2.2.1.
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II
(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

RÅDET
RÅDETS AFGØRELSE
af 27. december 2001
om opstilling af den liste, der er omhandlet i artikel 2, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr.
2580/2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik
på at bekæmpe terrorisme
(2001/927/EF)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2580 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse
personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme, særlig artikel 2, stk. 3, og
ud fra følgende betragtning:
Der bør vedtages en første liste over personer, grupper og enheder, som ovennævnte forordning skal finde
anvendelse på; Rådet forbeholder sig mulighed for at vedtage supplerende lister på et senere tidspunkt —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Den liste, der er omhandlet i artikel 2, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 2580, er følgende:
— AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN; alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim) født den
26.6.1967 i Qatif-Bab al Shamal, Saudi-Arabien; statsborger i Saudi-Arabien
— AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, født i Al Ihsa, Saudi-Arabien; statsborger i Saudi-Arabien
— AL-YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, født den 16.10.1966 i Tarut, Saudi-Arabien; statsborger i
Saudi-Arabien
— ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour; alias SALIM, Hassan Rostom), Libanon, født i 1960 i
Libanon; statsborger i Libanon
— EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali) født den
10.7.1965 alt. 11.7.1965 i El Dibabiya, Saudi-Arabien; statsborger i Saudi-Arabien
— IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, AHMED; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Libanon, født i 1963 i
Libanon; statsborger i Libanon
— MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf
Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul) født den 14.4.1965 alt. 1.3.1964 i Kuwait; statsborger i
Kuwait
— MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (alias V, Imad Fayiz), højtstående officer i Hizbollah's efterretningstjeneste, født
den 7.12.1962 i Tayr Dibba, Liban, pasnummer 432298 (Libanon)
— Hamas-Izz al-Din al-Qassem (den terroristiske gren af Hamas)
— Palestinian Islamic Jihad.
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Artikel 2
Denne afgørelse offentliggøres i EF-Tidende.
Den har virkning fra dagen for offentliggørelsen.
Udfærdiget i Bruxelles, den 27. december 2001.
På Rådets vegne
L. MICHEL

Formand
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KOMMISSIONEN
KOMMISSIONENS HENSTILLING
af 20. december 2001
om beskyttelse af befolkningen mod eksponering for radon i drikkevandsforsyninger
(meddelt under nummer K(2001) 4580)
(2001/928/Euratom)
gangsmåde er i overensstemmelse med artikel 6, stk. 3,
litra a), i direktiv 96/29/Euratom.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER,

som henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Atomenergifællesskab, særlig artikel 30, artikel 33, stk. 2,
artikel 38, stk. 1, og artikel 124, andet led,

som henviser til udtalelse fra den gruppe af eksperter, som er
udpeget af Det Videnskabelige og Tekniske Udvalg i medfør af
artikel 31 i traktaten, og

(3)

Den gruppe af eksperter, som er nedsat i medfør af
Euratom-traktatens artikel 31, har udarbejdet tekniske
retningslinjer (2) vedrørende gennemførelsen af afsnit VII
i direktiv 96/29/Euratom (1). Retningslinjerne omfatter
beskyttelse af arbejdstagere mod inhaleret radon i virksomheder, hvor betydelige mængder radon kan frigives
fra vand til luften indendørs.

(4)

Ved Kommissionens henstilling 90/143/Euratom af 21.
februar 1990 om beskyttelse af befolkningen mod
indendørs eksponering for radon (3) indførtes der referenceværdier og konstruktionsgrænseværdier for radon
indendørs. Referenceværdien for udbedrende foranstaltninger er på 400 Bq/m3, og konstruktionsgrænseværdien for fremtidige bygninger er på 200 Bq/m3.

(5)

Undersøgelser i medlemsstaterne har i visse tilfælde vist
forhøjede koncentrationer af radon i noget grundvand,
navnlig i områder med krystallinske bjergarter. Under
visse omstændigheder er radonkoncentrationerne i drikkevand af strålingsmæssig betydning, idet de udsætter
befolkningen for forhøjede doser og ikke bør overses i
strålingsbeskyttelsessammenhæng. Høje koncentrationer
ses ofte i individuelle boringer, men af og til også i
vandværker, der udnytter vandførende lag i bjergarter
eller jord.

(6)

I mange medlemsstater er der en stigende opmærksomhed omkring betydningen af befolkningens eksponering for radon i drikkevand. Mange lande har allerede
udarbejdet eller er i gang med at udarbejde foranstaltninger til kontrol med doser. I mange tilfælde er kontrolforanstaltningerne udformet i overensstemmelse med
beskyttelsesprincipperne i direktiv 96/29/Euratom og i
98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand (4).

som tager følgende i betragtning:

(1)

(2)

I Rådets direktiv 96/29/Euratom af 13. maj 1996 om
fastsættelse af grundlæggende sikkerhedsnormer til
beskyttelse af befolkningens og arbejdstagernes sundhed
mod de farer, som er forbundet med ioniserende stråling (1) er der fastsat bestemmelser om kontrol med
eksponering for naturlige strålekilder fra arbejdsaktiviteter. Afsnit VII i direktivet gælder for arbejdsaktiviteter,
hvor tilstedeværelsen af naturlige strålekilder medfører
en væsentlig forøgelse af bestrålingen af arbejdstagere
eller enkeltpersoner i befolkningen. Medlemsstaterne skal
sørge for, at de arbejdsaktiviteter, der kan være berørt,
identificeres.

Som følge af de store geografiske variationer i den naturlige forekomst af radon og i, hvor meget befolkningen
og vandforsyningerne er berørt, er der behov for en
fleksibel fremgangsmåde, der giver medlemsstaterne
mulighed for at anvende princippet om optimering,
samtidig med at de sikrer beskyttelse af den del af
befolkningen, der er mest eksponeret. En sådan frem-

(1) EFT L 159 af 29.6.1996, s. 1.

(2) »Strålingsbeskyttelse 88. Henstillinger vedrørende gennemførelsen af
afsnit VII i direktivet om grundlæggende sikkerhedsnormer for så
vidt angår væsentlig forøgelse af bestrålingen fra naturlige kilder«.
Europa-Kommissionen, Luxembourg, 1997.
3
( ) EFT L 80 af 27.3.1990, s. 26.
4
( ) EFT L 330 af 5.12.1998, s. 32.
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Radon er en naturligt forekommende radioaktiv ædelgas,
hvis mest betydelige isotop er radon-222 med en halveringstid på 3,82 dage. Radon-222 optræder i henfaldsprocessen for uran-238, og dets tilstedeværelse i omgivelserne er især forbundet med spormængderne af dets
moderstof radium-226 i bjergarter og jord. Da radon er
en inert gas, kan den bevæge sig ret frit gennem porøse
materialer såsom jord eller fragmenterede bjergarter.
Hvis porerne er mættet med vand, som det er tilfældet
med jord og klippe under vandspejlet, opløses radon i
vandet og transporteres bort af det. Vandmættet jord
med en porøsitet på 20 % og en radiumkoncentration på
40 Bq/kg, som er gennemsnittet på verdensplan i jordskorpen, medfører ved ligevægt en radonkoncentration i
grundvandet på ca. 50 Bq/l.
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voksne via indtagelse af vand med et indhold på 1 000
Bq/l, varierer mellem 0,2 og 1,8 mSv afhængigt af det
årlige vandforbrug og de anvendte omregningsfaktorers
rækkevidde.
(11)

Stigningen i radonkoncentrationen indendørs på grund
af ledningsvand afhænger af forskellige parametre,
såsom det samlede vandforbrug i huset, husets størrelse
og udluftningen af huset. Ifølge både UNSCEAR's og
National Research Councils skøn vil 1 000 Bq/l radon i
ledningsvand gennemsnitligt forøge radonkoncentrationen i luften indendørs med 100 Bq/m3.

(12)

Radon i drikkevand kan kontrolleres ved hjælp af fysiske
eller tekniske foranstaltninger; der er udviklet effektive
metoder til at fjerne radon fra drikkevand (7), og de kan
fås i handelen. Der skal således udarbejdes et hensigtsmæssigt system til begrænsning af omfattende eksponering. En væsentlig del af systemet udgøres af vedtagelsen
af referenceværdier med henblik på udbedrende eller
forebyggende foranstaltninger.

(13)

For metoder og udstyr til at fjerne radon og langlivede
radonhenfaldsprodukter er der ikke nogen forskel af
betydning med hensyn til teknikker og omkostninger
mellem en eksisterende vandforsyning og en planlagt,
fremtidig forsyning. De samme kriterier, herunder referenceværdier, kan derfor anvendes med hensyn til
udbedrende foranstaltninger vedrørende eksisterende
vandforsyning og med hensyn til fastsættelse af forebyggende krav til ny vandforsyning.

(14)

For en individuel vandforsyning, som ikke leverer vand
som led i erhvervsmæssig eller offentlig virksomhed,
svarer eksponeringen for radon i vand ret nøje til radoneksponeringen i boliger. Derfor bør der anvendes
tilsvarende strålingsbeskyttelseskriterier. Den årlige effektive dosis fra vand med 1 000 Bq/l radon svarer ifølge
den nuværende viden, hvis man medregner både indtagelse og indånding, ganske nøje til den dosis, der
hidrører fra en indendørs radonkoncentration på
200 Bq/m3, som er den konstruktionsgrænseværdi, der
blev fastlagt i henstilling 90/143/Euratom.

(15)

FN's videnskabelige komité vedrørende virkningerne af
radioaktiv stråling (UNSCEAR) skønnede i sin rapport
fra 1993 (5), at den akkumulerede effektive dosis fra
indtagelse af radon i vand udgør 10-8 Sv/Bq for voksne
og lidt mere for børn og spædbørn. I 1998 opstillede
National Research Council, et udvalg i USA, en omregningsfaktor på 0,35.10-8 Sv/Bq (6). Udvalget fandt ikke
tilstrækkelig videnskabelig dokumentation til at indføre
særskilte dosisskøn for forskellige aldersgrupper.
Foruden omregningsfaktoren afhænger den indtagne
dosis også af det årlige forbrug af vand. Skønnene over
den årlige akkumulerede effektive dosis, der indtages af

Hvis der leveres vand som led i erhvervsmæssig eller
offentlig virksomhed, f.eks. via vandværker, har forbrugeren ikke samme mulighed for at kontrollere den
modtagne dosis som en ejer af en individuel vandforsyning. Forbrugeren skal derfor have tillid til, at vandet
ikke er farligt for helbredet. Dertil kommer, at udbedrende foranstaltninger over for sådant vand berører et
stort antal mennesker, hvilket gør foranstaltningen mere
omkostningseffektiv ved lavere radonkoncentrationer,
end det er tilfældet med en individuel vandforsyning. Det
er derfor berettiget at indføre en strengere kontrolpolitik,
herunder en lavere referenceværdi, for vand, der leveres
som led i erhvervsmæssig eller offentlig virksomhed, end
for en individuel vandforsyning. Der vil altid forekomme

(5) »UNSCEAR 1993 report. Sources and effects of ionizing radiation«,
United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic
Radiation, New York, 1993.
6
( ) »Risk Assessment of Radon in Drinking Water«. Committee on Risk
Assessment of Exposure to Radon in Drinking Water, Board on
Radiation Effects Research, Commission of Life Sciences, NRC
(National Research Council), National Academy Press, Washington
DC, 1999.

(7) Kommissionen har finansieret og finansierer en række forskningsprojekter vedrørende risikoen ved eksponering for radon. TENEWAprojektet (Treatment Techniques for Removing Natural Radionuclides
from Drinking Water), der gennemføres under kontrakt nr.
FI4PCT960054, har givet store mængder information om metoder
til fjernelse, herunder oplysninger om eventuelle strålefarer som
følge af anordningerne til fjernelse.

(8)

(9)

(10)

Undersøgelser i medlemsstaterne har vist, at koncentrationerne af radon i overfladevand er meget lave, normalt
et godt stykke under 1 Bq/l. Koncentrationerne i grundvandet varierer fra 1–50 Bq/l for vandførende lag i sedimentære bjergarter til 10-300 Bq/l for brønde gravet i
jord og til 100-50 000 Bq/l i krystallinske bjergarter. De
højeste koncentrationer hænger normalt sammen med
høje urankoncentrationer i grundfjeldet. Det er karakteristisk for radonkoncentrationer i vandførende lag i bjergarter, at de varierer en del; inden for et og samme
område med ret ensartede bjergarter har nogle brønde
koncentrationer, der ligger langt over gennemsnittet for
området. Der er endvidere konstateret betydelige udsving
i koncentrationerne afhængigt af årstiderne.

Radon i vandforsyningen til husholdningerne medfører,
at mennesker eksponeres via indtagelse og indånding.
Radon kan indtages ved direkte forbrug af ledningsvand
eller af frisk aftappet vand på flaske. Radon frigives fra
ledningsvand til luften indendørs, hvilket medfører
eksponering for radon via indånding.
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små mængder radon i vand, og der bør derfor ikke
kræves udbedrende foranstaltninger, hvis koncentrationen udgør mindre end 100 Bq/l. Det kan være, at
nationale undersøgelser viser, at der skal fastlægges en
højere referenceværdi, for at radonprogrammet kan
gennemføres i praksis. Det er dog højst usandsynligt, at
ledningsvand fra offentlige eller private vandværker med
en radonkoncentration på over 1 000 Bq/l kan anses for
berettiget set ud fra et strålingsbeskyttelsessynspunkt.

(16)

(17)

(18)

(19)

Vandets radonkoncentration ved leveringsstedet vil
normalt ikke være større end ved kilden, som det er
tilfældet ved et vandværk. Måling ved kilden er sædvanligvis nok til at vise, at referencekoncentrationen overholdes, og der er ikke behov for særskilte foranstaltninger på forskellige brugssteder. Det radioaktive henfald
og eventuel frigivelse af radon til luften under leveringen
skal dog måske også tages i betragtning, f.eks. ved vurdering af doserne.

Ifølge direktiv 98/83/EF skal medlemsstaterne overvåge
koncentrationen af naturligt forekommende radionuklider i drikkevand, men hverken radon eller radonhenfaldsprodukter er omfattet af direktivet. Under visse
omstændigheder udgør polonium-210 og bly-210
(langlivede radonhenfaldsprodukter) i drikkevand en
strålingsrisiko, der svarer til eller er højere end risikoen
ved visse naturligt forekommende radionuklider, der
overvåges i henhold til direktivet. Polonium-210 og bly210 bør således ikke være undtaget fra at være omfattet
af overvågning og foranstaltninger, der går ud på at
reducere eksponeringen for naturligt forekommende
radionuklider i drikkevand. Der bør fastsættes referencekoncentrationer for polonium-210 og bly-210, og de
bør overvåges i overensstemmelse med de principper,
der gælder for naturligt forekommende radionuklider, og
som er fastsat i nævnte direktiv. Den vejledende dosis på
0,1 mSv og de principper for dosisberegning, der er
fastsat i direktivet, bør anvendes til at udlede referencekoncentrationerne.

Høje radonkoncentrationer indikerer, at der muligvis er
andre radionuklider af henfaldsprocessen for uran til
stede i vandet, selv om sammenhængen ikke altid er
entydig. Når der træffes udbedrende foranstaltninger for
at reducere radonkoncentrationen, bør der screenes for,
om der er andre naturligt forekommende radionuklider
til stede, hvilket i givet fald analyseres nærmere, så der
kan vælges en passende metode til at fjerne alle strålingsmæssigt betydelige, naturligt forekommende radionuklider fra vandet på én gang på en omkostningseffektiv
måde.

Vandværker og ejere af offentlige vandforsyninger bør
tilbydes særlig rådgivning i de forskellige metoder til
fjernelse af radon og langlivede radonhenfaldsprodukter
fra vand. Rådgivningen bør navnlig omfatte vejledning
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om håndtering og bortskaffelse af akkumuleret radioaktivt affald og om metoder til at minimere eventuel
eksponering for radon, der frigives fra en anordning, der
skal fjerne radon, eller som følge af en forhøjet gammastråling i nærheden af en anordning, der skal fjerne
radon.
(20)

Der bør udarbejdes enkle metrologiske metoder med
henblik på at sikre, at målinger af radon og radonhenfaldsprodukter giver data af passende kvalitet og pålidelighed.

(21)

Hensigtsmæssig oplysning af befolkningen, på grund af
problemets specielle karakter, er et vigtigt element, både
med henblik på at forbedre kontrollerbarheden af eksponeringen og for at sikre en positiv reaktion fra befolkningen.

(22)

Denne henstilling har til formål at udstikke retningslinjer
for medlemsstaterne med henblik på at fastlægge kontrol
af eksponering for radon og radonhenfaldsprodukter i
drikkevand,

HENSTILLER:

1. Denne henstilling vedrører drikkevandsforsyningers strålingsmæssige kvalitet med hensyn til radon og langlivede
radonhenfaldsprodukter.
2. Der bør etableres et passende system, der skal reducere
eksponeringen for radon og langlivede radonhenfaldsprodukter i drikkevandsforsyninger til husholdninger. I dette
system bør passende oplysning af befolkningen og imødegåelse af befolkningens bekymring gøres til genstand for
særlige overvejelser. I systemet bør der fokuseres på de
højeste eksponeringsniveauer og på de områder, hvor en
indsats med størst sandsynlighed bliver effektiv.
3. I denne henstilling forstås ved »drikkevand«:
a) alle former for vand, der enten ubehandlet eller efter
behandling er beregnet til drikkebrug, madlavning,
fødevaretilberedning eller andre husholdningsformål,
uanset vandets oprindelse, og uanset om det leveres
gennem distributionsnet, fra tankvogn/tankskib eller i
flasker eller anden emballage
b) alle former for vand, der anvendes i levnedsmiddelvirksomheder til fremstilling, behandling, konservering eller
markedsføring af produkter eller stoffer bestemt til
konsum, medmindre de nationale kompetente myndigheder har fastslået, at vandets kvalitet ikke kan påvirke
det færdige levnedsmiddels sundhedsmæssige kvalitet.
Naturligt mineralvand, der er omfattet af Rådets direktiv
80/777/EØF (8), og vand, som er lægemidler i henhold til
Rådets direktiv 65/65/EØF (9), er udelukket fra denne
henstillings anvendelsesområde, da der er opstillet særlige
regler for disse vandtyper.
(8) EFT L 229 af 30.8.1980, s. 1.
(9) EFT 22 af 9.2.1965, s. 369/65.
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4. Der bør iværksættes repræsentative undersøgelser for at
fastslå omfanget og karakteren af eksponeringen for radon
og langlivede radonhenfaldsprodukter i drikkevandsforsyninger til husholdninger fra forskellige typer af grundvandskilder og brønde i forskellige geologiske områder,
medmindre sådanne oplysninger findes i forvejen. Undersøgelserne bør udformes, så de tilgrundliggende parametre,
og navnlig områdets geologi og hydrologi, bjergarternes
eller jordens radioaktivitet og brøndens type, kan kortlægges og senere anvendes til at målrette yderligere foranstaltninger mod de højeste eksponeringer. Undersøgelserne
bør bl.a. vedrøre:
a) borede brønde, navnlig brønde i områder med krystallinske bjergarter
b) vandværker, der udnytter vandførende lag i klippe eller
jord.
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c) Når udbedrende foranstaltninger anses for nødvendige
på grund af radon, bør der screenes for andre naturligt
forekommende radionukliders niveau, og, hvor screeningen giver anledning hertil, bør andre naturligt forekommende radionuklider analyseres og fjernes fra drikkevandet ved hjælp af den samme udbedrende foranstaltning.
d) Når udbedrende foranstaltninger anses for nødvendige,
skal de berørte forbrugere oplyses om vandets radonniveau og om de udbedrende foranstaltninger, der er
tilgængelige med henblik på at nedbringe dette niveau.
7. Hvis målinger indikerer, at radonindholdet i ledningsvand i
væsentligt omfang bidrager til en overskridelse af den fastsatte grænse for radon indendørs, bør der overvejes udbedrende foranstaltninger over for denne kilde.

5. For vand, der leveres som led i erhvervsmæssig eller
offentlig virksomhed, bør der træffes følgende foranstaltninger:

8. Drikkevand, der distribueres til offentlige bygninger, f.eks.
plejehjem, skoler og hospitaler, bør overholde principperne i punkt 5.

a) Hvis koncentrationen er på over 100 Bq/l, bør
medlemsstaterne fastsætte en referenceværdi for radon,
som skal tages i betragtning, når det vurderes, om der
er behov for udbedrende foranstaltninger for at
beskytte menneskers sundhed. Der kan fastlægges en
højere referenceværdi end 100 Bq/l, hvis nationale
undersøgelser viser, at dette er nødvendigt, for at
radonprogrammet kan gennemføres i praksis. For
koncentrationer på over 1 000 Bq/l anses udbedrende
foranstaltninger under alle omstændigheder for berettiget af strålingsbeskyttelsesmæssige årsager.

9. Måling bør foretages ved hjælp af passende metoder og
udstyr, som har gennemgået godkendt kalibrering og er
omfattet af kvalitetssikringsprogrammer.

b) Der bør være krav om måling af radonkoncentrationen,
hvis der er særlig grund til på grundlag af resultaterne
af repræsentative undersøgelser eller andre pålidelige
oplysninger at have mistanke om, at referenceværdien
er overskredet.
c) Hvis der på grundlag af resultaterne af repræsentative
undersøgelser eller andre pålidelige oplysninger er
mistanke om betydelige koncentrationer af polonium210 og bly-210, bør der sikres overvågning af disse
nuklider sammen med overvågningen af andre naturligt
forekommende radionuklider i henhold til direktiv 98/
83/EF.
d) Hvis referencekoncentrationen er på over 0,1 Bq/l for
polonium-210 og 0,2 Bq/l for bly-210, bør det overvejes, om der er behov for udbedrende foranstaltninger
for at beskytte menneskers sundhed.
6. For en individuel vandforsyning, hvorfra der ikke leveres
vand som led i erhvervsmæssig eller offentlig virksomhed,
bør der træffes følgende foranstaltninger:
a) I forbindelse med udbedrende foranstaltninger bør der
anvendes en værdi på 1 000 Bq/l.
b) Hvor hurtigt de udbedrende foranstaltninger skal
gennemføres, afhænger af, i hvor høj grad referencekoncentrationen er overskredet.

10. Medlemsstaterne bør rådgive om de forskellige eksisterende metoder til at fjerne radon og radonhenfaldsprodukter fra vand. Medlemsstaterne bør give vejledning om
håndtering og bortskaffelse af radioaktivt affald, der er
fremkommet ved fjernelsesprocessen, og om metoder til at
minimere eventuel eksponering for radon, der frigives fra
en anordning, der skal fjerne radon, eller som følge af en
forhøjet gammastråling i nærheden af en anordning, der
skal fjerne radon.
11. Arbejdstageres eksponering for inhaleret radon i virksomheder, hvor betydelige mængder radon kan frigives fra
vand til luften indendørs, navnlig vandværker, spabade og
svømmehaller, bør kontrolleres i henhold til afsnit VII i
direktiv 96/29/Euratom og i overensstemmelse med
henstillingerne i »Strålingsbeskyttelse 88« fra 1997 vedrørende gennemførelsen af afsnit VII i direktiv 96/29/
Euratom udarbejdet af den ekspertgruppe, der er nedsat i
henhold til Euratom-traktatens artikel 31.
12. Medlemsstaterne bør overveje, i hvilket omfang tilsigtet
anvendelse af radonholdigt vand på grund af dets potentielle terapeutiske virkninger kan begrundes med økonomiske, samfundsmæssige eller andre positive virkninger set
i forholdt til dets eventuelle sundhedsskadelige virkninger.
Denne henstilling er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2001.
På Kommissionens vegne
Margot WALLSTRÖM

Medlem af Kommissionen
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DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK
DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS BESLUTNING
af 20. december 2001
om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2002
(ECB/2001/19)
(2001/929/EF)
STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK
HAR —

(mio. EUR)
Udstedelse af mønter bestemt til at
sættes i omløb og udstedelse af mønter
til samlerbrug (ikke bestemt til at sættes
i omløb) i 2002

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab (i det følgende benævnt »traktaten«), særlig artikel
106, stk. 2, og
ud fra følgende betragtninger:

Frankrig

(1)

Den Europæiske Centralbank (ECB) har fra og med den
1. januar 1999 eneret til at godkende omfanget af
medlemsstaternes udstedelse af mønter.

(2)

Medlemsstaterne har forelagt deres skøn over omfanget
af udstedelsen af euromønter i 2002 til godkendelse for
ECB sammen med forklarende noter om den anvendte
prognosemetode —

2 521,7

Irland

426,2

Italien

3 700,6

Luxembourg

100,0

Nederlandene

1 280,0

Østrig

964,5

Artikel 1

Portugal

470,0

Godkendelse af omfanget af udstedelsen af euromønter i
2002

Finland

360,0

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

ECB godkender herved omfanget af de deltagende medlemsstaters udstedelse af mønter i 2002 som anført i den følgende
tabel:
(mio. EUR)
Udstedelse af mønter bestemt til at
sættes i omløb og udstedelse af mønter
til samlerbrug (ikke bestemt til at sættes
i omløb) i 2002

Belgien
Tyskland
Grækenland
Spanien

854,5

Artikel 2
Afsluttende bestemmelse
Denne beslutning er rettet til de deltagende medlemsstater.
Denne beslutning offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers
Tidende.
Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 20. december 2001.

7 513,0
726,6
1 757,5

Willem F. DUISENBERG

Formand for ECB
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(Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union)

RÅDETS FÆLLES HOLDNING
af 27. december 2001
om bekæmpelse af terrorisme
(2001/930/FUSP)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union,
særlig artikel 15 og artikel 34, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Det Europæiske Råd erklærede på sit ekstraordinære
møde den 21. september 2001, at terrorismen udgør en
sand udfordring for verden og for Europa, og at bekæmpelse af terrorisme fremover skal være et højt prioriteret
mål for Den Europæiske Union.

(2)

FN's Sikkerhedsråd vedtog den 28. september 2001
resolution 1373 (2001), hvori det på ny slås fast, at
terrorhandlinger udgør en trussel mod freden og sikkerheden, og hvori der fastsættes foranstaltninger til
bekæmpelse af terrorisme, navnlig bekæmpelse af finansieringen af terrorisme og tilvejebringelse af sikre
opholdstider for terrorister.

(3)

(4)

(5)

(6)

Rådet bekræftede den 8. oktober 2001 på ny, at EU og
dens medlemsstater er fast besluttet på at deltage fuldt
ud og på koordineret vis i den globale alliance imod
terrorisme under De Forenede Nationers ledelse. Rådet
erindrede også om, at EU er fast besluttet på, i nært
samarbejde med USA, at tage fat på terrorismens finansieringskilder.
Det Europæiske Råd erklærede den 19. oktober 2001, at
det er fast besluttet på at bekæmpe alle former for
terrorisme overalt i verden, og at det vil fortsætte sine
bestræbelser på at styrke verdenssamfundets alliance
mod alle former for terrorisme, f.eks. gennem styrkelse
af samarbejdet mellem de forskellige operative tjenester
med ansvar for bekæmpelse af terrorisme: Europol,
Eurojust, efterretningstjenesterne, politiet og de judicielle
myndigheder.
Der er allerede taget skridt til at gennemføre nogle af de
nedenfor nævnte foranstaltninger.
Under disse ekstraordinære omstændigheder er der
behov for en fællesskabsindsats for at gennemføre nogle
af de nedenfor nævnte foranstaltninger —

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES HOLDNING:

Artikel 1
Enhver form for målrettet, direkte eller indirekte, tilvejebringelse eller indsamling af midler, foretaget af borgere i Den
Europæiske Unions medlemsstater eller inden for de enkelte
medlemsstaters område med det forsæt at anvende midlerne til
terrorhandlinger eller vel vidende, at de skal anvendes til dette
formål, anses for strafbar.

Artikel 2
Alle midler og finansielle aktiver eller økonomiske ressourcer,
der tilhører
— personer, der begår eller forsøger at begå terrorhandlinger,
eller som deltager i eller fremmer gennemførelsen af terrorhandlinger
— enheder, der direkte eller indirekte ejes eller kontrolleres af
sådanne personer
— personer og enheder, der handler på vegne af eller efter
instruks fra sådanne personer og enheder
herunder midler, der hidrører fra eller er afkast af formuegoder,
der direkte eller indirekte ejes eller kontrolleres af sådanne
personer og af personer og enheder, der er knyttet til disse,
indefryses.

Artikel 3
Midler, finansielle aktiver eller økonomiske ressourcer eller
finansielle eller dermed beslægtede tjenester kan ikke, direkte
eller indirekte, stilles til rådighed for:
— personer, der begår eller forsøger at begå terrorhandlinger,
eller som fremmer eller deltager i gennemførelsen af
sådanne handlinger,
— enheder, der direkte eller indirekte ejes eller kontrolleres af
sådanne personer,
— personer og enheder, der handler på vegne af eller efter
instruks fra sådanne personer.
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Artikel 4
Der skal træffes foranstaltninger til at bekæmpe enhver form
for aktiv eller passiv støtte til enheder eller personer, der er
involveret i terrorhandlinger, herunder foranstaltninger, der
tager sigte på at bekæmpe rekruttering af medlemmer af terrorgrupper og standse levering af våben til terrorister.
Artikel 5
Der skal tages skridt til at forebygge udførelsen af terrorhandlinger, herunder gennem hurtig varsling mellem medlemsstaterne indbyrdes eller mellem medlemsstaterne og tredjelande
ved hjælp af udveksling af oplysninger.
Artikel 6
Personer, der finansierer, planlægger, støtter eller begår terrorhandlinger, eller som tilvejebringer sikre opholdstider for terrorister, skal nægtes sikkert opholdssted.
Artikel 7
Personer, der finansierer, planlægger, fremmer eller begår
terrorhandlinger, skal forhindres i at anvende EU-medlemsstaternes område til sådanne formål til skade for medlemsstaterne
eller tredjelande og deres borgere.
Artikel 8
Personer, der deltager i finansieringen, planlægningen, forberedelsen eller udførelsen af terrorhandlinger, eller som støtter
terrorhandlinger, skal stilles for retten; sådanne terrorhandlinger skal i medlemsstaternes love og administrative bestemmelser anses for grove strafbare handlinger, og straffen skal på
passende vis afspejle terrorhandlingernes grovhed.
Artikel 9
Medlemsstaterne yder hinanden samt tredjelande den størst
mulige bistand i forbindelse med strafferetlig efterforskning og
retsforfølgning i forbindelse med finansiering af eller støtte til
terrorhandlinger i overensstemmelse med folkeretten og intern
ret, herunder bistand til at fremskaffe det nødvendige bevismateriale, der er i en medlemsstats eller et tredjelands besiddelse.
Artikel 10
Terrorister og terrorgrupper skal forhindres i at bevæge sig frit
gennem effektiv grænsekontrol og kontrol med udstedelsen af
identitetspapirer og rejselegitimation samt gennem foranstaltninger til at forhindre forfalskning eller svigagtig anvendelse af
identitetspapirer og rejselegitimation. Rådet noterer sig, at
Kommissionen har til hensigt at fremsætte forslag på dette
område, hvor det er relevant.
Artikel 11
Der skal tages skridt til at intensivere og fremskynde udvekslingen af operationelle oplysninger, især om terroristers eller
terrornetværks operationer eller bevægelser, forfalsket rejselegi-
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timation, ulovlig handel med våben, sprængstoffer eller følsomt
materiale, terrorgruppers brug af kommunikationsteknologi og
den trussel, som terrorgruppers besiddelse af masseødelæggelsesvåben udgør.

Artikel 12
Der skal udveksles oplysninger mellem medlemsstaterne
indbyrdes eller mellem medlemsstaterne og tredjelande i overensstemmelse med folkeretten og national ret, og samarbejdet
mellem medlemsstaterne indbyrdes samt mellem medlemsstaterne og tredjelande om administrative og retlige spørgsmål
skal styrkes med henblik på at forhindre terrorhandlinger.

Artikel 13
Samarbejdet mellem medlemsstaterne indbyrdes samt mellem
medlemsstaterne og tredjelande, især i kraft af bilaterale og
multilaterale arrangementer og aftaler, skal styrkes med henblik
på at forhindre og bekæmpe terrorangreb og forfølge gerningsmændene.

Artikel 14
Medlemsstaterne skal hurtigst muligt tiltræde de relevante internationale konventioner og protokoller om terrorisme, der er
anført i bilaget.

Artikel 15
Medlemsstaterne skal øge samarbejdet og i fuldt omfang
gennemføre de relevante internationale konventioner og protokoller om terrorisme samt sikkerhedsrådsresolution 1269
(1999) og 1368 (2001).

Artikel 16
Der skal træffes passende foranstaltninger i overensstemmelse
med de relevante bestemmelser i national ret og i folkeretten,
herunder de internationale standarder for menneskerettigheder,
inden der indrømmes flygtningestatus, med henblik på at sikre,
at asylansøgeren ikke har planlagt, fremmet eller deltaget i
udførelsen af terrorhandlinger. Rådet noterer sig, at
Kommissionen har til hensigt at fremsætte forslag på dette
område, hvor det er relevant.

Artikel 17
Der skal i overensstemmelse med folkeretten tages skridt til at
sikre, at personer, der har udført, tilrettelagt eller på anden
måde fremmet terrorhandlinger, ikke misbruger flygtningestatus, og at det ikke anerkendes som begrundelse for at give
afslag på anmodninger om udlevering af formodede terrorister,
at de pågældende hævder at have handlet ud fra politisk motiv.
Rådet noterer sig, at Kommissionen har til hensigt at fremsætte
forslag på dette område, hvor det er relevant.
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Artikel 18
Denne fælles holdning har virkning fra dagen for vedtagelsen.
Artikel 19
Denne fælles holdning offentliggøres i EF-Tidende.
Udfærdiget i Bruxelles, den 27. december 2001.
På Rådets vegne
L. MICHEL

Formand

BILAG
Liste over de i artikel 14 omhandlede internationale konventioner og protokoller om terrorisme
1) Konvention angående lovovertrædelser og visse andre handlinger begået ombord i luftfartøjer — Tokyo, 14.9.1963
2) Konvention om bekæmpelse af ulovlig bemægtigelse af luftfartøjer — Haag, 16.12.1970.
3) Konvention til bekæmpelse af ulovlige handlinger mod den civile luftfarts sikkerhed — Montreal, 23.9.1971.
4) Konvention om forebyggelse af og straf for forbrydelser mod internationalt beskyttede personer, herunder diplomatiske repræsentanter — New York, 14.12.1973.
5) Europæisk konvention om bekæmpelse af terrorisme — Strasbourg, 27.10.1977.
6) Konvention imod gidseltagning — New York, 17.12.1979.
7) Konvention om fysisk beskyttelse af nukleare materialer — Wien, 3.3.1980.
8) Protokol til bekæmpelse af ulovlige voldshandlinger i lufthavne, der betjener den internationale civile luftfart, tillæg til
konventionen til bekæmpelse af ulovlige handlinger mod den civile luftfarts sikkerhed — Montreal, 24.2.1988.
9) Konvention til bekæmpelse af ulovlige handlinger mod søfartssikkerheden — Rom, 10.3.1988.
10) Protokol til bekæmpelse af ulovlige handlinger mod sikkerheden for fastgjorte platforme, der befinder sig på
kontinentalsokkelen — Rom, 10.3.1988.
11) Konvention om mærkning af plastiske sprængstoffer med henblik på afsløring — Montreal, 1.3.1991.
12) FN-konvention til bekæmpelse af terrorbombninger — New York, 15.12.1997.
13) FN-konvention til bekæmpelse af finansiering af terrorisme — New York, 9.12.1999.
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RÅDET FÆLLES HOLDNING
af 27. december 2001
om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme
(2001/931/FUSP)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union,
særlig artikel 15 og 34, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Det Europæiske Råd erklærede på sit ekstraordinære
møde den 21. september 2001, at terrorismen udgør en
sand udfordring for verden og for Europa, og at bekæmpelse af terrorisme fremover skal være et højt prioriteret
mål for Den Europæiske Union.

(2)

FN's Sikkerhedsråd vedtog den 28. september 2001
resolution 1373(2001), hvori der fastlægges omfattende
strategier til bekæmpelse af terrorisme, navnlig bekæmpelse af finansieringen af terrorisme.

(3)

Rådet erindrede den 8. oktober 2001 om, at EU er fast
besluttet på i tæt samarbejde med USA at tage fat på
terrorismens finansieringskilder.

(4)

Rådet vedtog den 26. februar 2001 i overensstemmelse
med sikkerhedsrådsresolution 1333(2000) fælles holdning 2001/154/FUSP (1), der bl.a. indeholder bestemmelse om, at midler, der tilhører Æstime bin Laden og
personer, grupper og enheder, der er knyttet til ham,
skal indefryses. Derfor er disse personer, grupper og
enheder ikke omfattet af denne fælles holdning.

(5)

Den Europæiske Union bør træffe yderligere foranstaltninger til at gennemføre De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1373(2001).

(6)

Medlemsstaterne har meddelt Den Europæiske Union de
nødvendige oplysninger til gennemførelsen af nogle af
disse supplerende foranstaltninger.

(7)

En fællesskabsindsats er nødvendig for at gennemføre
nogle af disse supplerende foranstaltninger. En indsats
fra medlemsstaternes side er også nødvendig, navnlig for
så vidt angår anvendelsen af former for politisamarbejde
og retligt samarbejde i kriminalsager —

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES HOLDNING:

Artikel 1
1.
Denne fælles holdning finder i overensstemmelse med
bestemmelserne i de følgende artikler anvendelse på personer,
grupper og enheder, der er involveret i terrorhandlinger, og
som er opført i bilaget.
(1) EFT L 57 af 27.2.2001, s. 1.

2.
I denne fælles holdning forstås ved »personer, grupper og
enheder involveret i terrorhandlinger«:
— personer, der begår eller forsøger at begå terrorhandlinger,
eller som deltager i eller letter gennemførelsen af terrorhandlinger
— grupper og enheder, der direkte eller indirekte ejes eller
kontrolleres af sådanne personer; og personer, grupper og
enheder, der handler på vegne af eller efter instruks fra
sådanne personer, grupper og enheder, herunder midler,
der hidrører fra eller er afkast af formuegoder, som direkte
eller indirekte ejes eller kontrolleres af sådanne personer og
personer, grupper og enheder, der er knyttet til disse.
3.
I denne fælles holdning forstås ved »terrorhandling« en af
følgende overlagte handlinger som i kraft af sin karakter eller
den sammenhæng, hvori den begås, kan tilføje et land eller en
international organisation alvorlig skade, og som kan defineres
som en forbrydelse i henhold til national lov, når den begås
med det formål:
i) at intimidere en befolkning i alvorlig grad, eller
ii) uretmæssigt at tvinge offentlige myndigheder eller en international organisation til at foretage eller undlade at foretage
en handling, eller
iii) at destabilisere eller ødelægge et lands eller en international
organisations grundlæggende politiske, forfatningsmæssige,
økonomiske eller sociale strukturer i alvorlig grad ved
følgende handlinger:
a) legemsindgreb, der kan have døden til følge
b) alvorlige overgreb mod en persons fysiske integritet
c) bortførelse eller gidseltagning
d) massive ødelæggelser af et regeringsanlæg eller et offentligt anlæg, et transportsystem, en infrastruktur, herunder
et edb-system, en fast platform på kontinentsoklen, et
offentligt sted eller en privat ejendom, der kan bringe
menneskeliv i fare eller forårsage betydelige økonomiske
tab
e) kapring af luftfartøjer, skibe eller andre kollektive transportmidler eller godstransportmidler
f) fremstilling, besiddelse, erhvervelse, transport eller levering eller brug af skydevåben, sprængstoffer, kernevåben, biologiske og kemiske våben og for biologiske og
kemiske våbens vedkommende forskning og udvikling
g) spredning af farlige stoffer, brandstiftelse, fremkaldelse
af eksplosioner eller oversvømmelser, der bringer
menneskeliv i fare
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h) forstyrrelse eller afbrydelse af vand- eller elforsyning
eller forsyningen med andre grundlæggende naturressourcer, der bringer menneskeliv i fare
i) fremsættelse af trusler om at ville udvise en af de under
litra a) til h) nævnte adfærdsformer.
j) ledelse af en terroristgruppe
k) deltagelse i en terroristgruppes aktiviteter, herunder
tilvejebringelse af informationer eller materielle midler
eller gennem finansiering af dens aktiviteter, vel vidende,
at denne deltagelse bidrager til gruppens kriminelle aktiviteter.
I dette stykke forstås ved »terroristgruppe« en struktureret
sammenslutning bestående af mere end to personer, som har
bestået i et vist tidsrum, og som handler i forening med det
formål at begå terrorhandlinger. Udtrykket »struktureret
sammenslutning« betegner en sammenslutning, der ikke er
vilkårligt dannet med henblik på umiddelbart at begå en terrorhandling, og hvis medlemmers roller ikke nødvendigvis er
formelt defineret, hvis sammensætning ikke nødvendigvis er
fast, og hvis struktur ikke nødvendigvis er nærmere fastlagt.
4.
Listen i bilaget udarbejdes på grundlag af præcise oplysninger eller forhold, der viser, at der er truffet en afgørelse af en
kompetent myndighed over for de omhandlede personer,
grupper og enheder, hvad enten der er indledt en undersøgelse
eller en retsforfølgelse for en terrorhandling eller forsøg på at
begå, deltage i eller lette gennemførelsen af en sådan handling,
baseret på seriøse og troværdige beviser eller indicier, eller der
er afsagt dom for sådanne handlinger. Personer, grupper og
enheder, der er identificeret af FN's Sikkerhedsråd som værende
forbundet med terrorisme, og som det har beordret sanktioner
imod, kan opføres på listen.
I dette stykke forstås ved »kompetent myndighed« en judiciel
myndighed, eller hvor judicielle myndigheder ikke har kompetence på det område, som dette stykke dækker, en tilsvarende
kompetent myndighed på dette område.
5.
Rådet bestræber sig på at sikre, at de fysiske og juridiske
personer, grupper og enheder, der er anført i bilaget, beskrives
så detaljeret, at de pågældende med sikkerhed kan identificeres,
og at andre med samme eller lignende navn umiddelbart kan
udelukkes.
6.
Navnene på personer og enheder, der er opført på listen i
bilaget, underkastes med regelmæssige mellemrum og mindst
en gang hvert halve år en fornyet gennemgang for at sikre, at
det stadig er berettiget at bevare deres navne på listen.
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Artikel 2

Det Europæiske Fællesskab, der handler inden for rammerne af
sine beføjelser i henhold til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab, vil beordre indefrysning af pengemidler
og andre finansielle aktiver eller økonomiske ressourcer over
for personer, grupper og enheder opført i bilaget.
Artikel 3
Det Europæiske Fællesskab, der handler inden for rammerne af
sine beføjelser i henhold til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab, sikrer, at pengemidler, finansielle
aktiver eller økonomiske ressourcer eller finansielle eller andre
dermed beslægtede tjenester hverken direkte eller indirekte vil
blive stillet til rådighed for de i bilaget nævnte personer,
grupper og enheder.
Artikel 4
Medlemsstaterne yder gennem politisamarbejde og retligt
samarbejde i kriminalsager inden for rammerne af afsnit VI i
traktaten om Den Europæiske Union hinanden den størst
mulige hjælp i forebyggelsen og bekæmpelsen af terrorhandlinger. Med henblik herpå udøver de med hensyn til undersøgelser og retsforfølgning, som deres myndigheder gennemfører
over for alle de personer, grupper og enheder, der er opført i
bilaget, på anmodning fuldt ud deres gældende beføjelser i
overensstemmelse med retsakter, der er vedtaget af Den Europæiske Union, og andre internationale aftaler, arrangementer
og konventioner, der er bindende for medlemsstaterne.
Artikel 5
Denne fælles holdning har virkning fra dagen for vedtagelsen.
Artikel 6
Denne fælles holdning ajourføres løbende.
Artikel 7
Denne fælles holdning offentliggøres i EF-Tidende.
Udfærdiget i Bruxelles, den 27. december 2001.
På Rådets vegne
L. MICHEL
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BILAG
Første liste over personer, grupper og enheder som omhandlet i artikel 1 (1)

1. PERSONER
*— ABAUNZA MARTÍNEZ, Javier (ETA-aktivist) født 1.1.1965 i Guernica (Biscay), identitetskort nr. 78.865.882
*— ALBERDI URANGA, Itziar (ETA-aktivist) født 7.10.1963 i Durango (Biscay), identitetskort nr. 78.865.693
*— ALBISU IRIARTE, Miguel (ETA-aktivist; medlem af Gestoras Pro-amnistía) født 7.6.1961 i San Sebastián
(Guipúzcoa), identitetskort nr. 15.954.596
*— ALCALDE LINARES, Angel (ETA-aktivist; medlem af Herri Batasuna/E.H./Batasuna) født 2.5.1943 i Portugalete
(Vizcaya), identitetskort nr. 14.390.353
— AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN; alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim) født 26.6.1967 i
Qatif-Bab al Shamal, Saudi-Arabien; saudiarabisk statsborger
— AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, født i Al Ihsa, saudi-Arabien; saudiarabisk statsborger
— AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, født 16.10.1966 i Tarut, Saudi-Arabien; saudarabisk statsborger
*— ARZALLUS TAPIA, Eusebio (ETA-aktivist) født 8.11.1957 i Regil (Guipúzcoa), identitetskort nr. 15.927.207
— ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour; alias SALIM, Hassan Rostom), Libanon, født i 1960 i Libanon;
libanesisk statsborger
*— ELCORO AYASTUY, Paulo (ETA-aktivist; medlem af Jarrai/Haika/Segi) født 22.10.1973 i Vergara (Guipúzcoa),
identitetskort nr. 15.394.062
— EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali) født 10.7.1965
eller 11.7.1965 i El Dibabiya, Saudi-Arabien; saudarabisk statsborger
*— FIGAL ARRANZ, Antonio Agustín (ETA-aktivist; medlem af Kas/Ekin) født 2.12.1972 i Baracaldo (Biscay),
identitetskort nr. 20.172.692
*— GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (ETA-aktivist) født 29.4.1967 i Guernica (Biscay), identitetskort nr.
44.556.097
*— GOIRICELAYA GONZÁLEZ, Cristina (ETA-aktivist; medlem af Herri Batasuna/E.H./Batasuna) født 23.12.1967 i
Vergara (Guipúzcoa), identitetskort nr. 16.282.556
*— IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (ETA-aktivist) født 25.4.1961 i Escoriaza (Navarre), identitetskort nr.
16.255.819
— IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, AHMED, alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Libanon, født i 1963 i
Libanon; libanesisk statsborger
— MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Abdallah; alias HENIN, Ashraf Refaat
Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul) født 14.4.1965 eller 1.3.1964 i Kuwait; kuwaitisk statsborger
*— MORCILLO TORRES, Gracia (ETA-aktivist; medlem af Kas/Ekin) født 15.3.1967 i San Sebastián (Guipúzcoa),
identitetskort nr. 72.439.052
*— MÚGICA GOÑI, Ainhoa (ETA-aktivist) født 27.6.1970 i San Sebastián (Guipúzcoa), identitetskort nr. 34.101.243
— MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (alias MUGHNIYAH, Imad Fayiz), højtstående officer i Hizbollahs efterretningstjeneste,
født 7.12.1962 i Tayr Dibba, Libanon, pasnummer 432298 (Libanon)
*— MUÑOA ORDOZGOITI, Aloña (ETA-aktivist; medlem af Kas/Ekin) født 6.7.1976 i Segura (Guipúzcoa), identitetskort nr. 35.771.259
*— NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús (ETA-aktivist) født 23.2.1961 i Pamplona (Navarra), identitetskort nr. 15.841.101
*— OLARRA GURIDI, Juan Antonio (ETA-aktivist) født 11.9.1967 i San Sebastián (Guipúzcoa), identitetskort nr.
34.084.504
*— ORBE SEVILLANO, Zigor (ETA-aktivist; medlem af Jarrai/Haika/Segi) født 22.9.1975 i Basauri (Biscay), identitetskort nr. 45.622.851
*— OTEGUI UNANUE, Mikel (ETA-aktivist; medlem af Jarrai/Haika/Segi) født 8.10.1972 i Itsasondo (Guipúzcoa),
identitetskort nr. 44.132.976
(1) Personer markeret med * er kun omfattet af artikel 4.
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*— PÉREZ ARAMBURU, Jon Iñaki (ETA-aktivist; medlem af Jarrai/Haika/Segi) født 18.9.1964 i San Sebastián
(Guipúzcoa), identitetskort nr. 15.976.521
*— SÁEZ DE EGUILAZ MURGUIONDO, Carlos (ETA-aktivist; medlem af Kas/Ekin) født 9.12.1963 i San Sebastián
(Guipúzcoa), identitetskort nr. 15.962.687
*— URANGA ARTOLA, Kemen (ETA-aktivist; medlem af Herri Batasuna/E.H./Batasuna) født 25.5.1969 i Ondarroa
(Biscay), identitetskort nr. 30.627.290
*— VILA MICHELENA, Fermín (ETA-aktivist; medlem af Kas/Ekin) født 12.3.1970 i Irún (Guipúzcoa), identitetskort
nr. 15.254.214
2. GRUPPER OG ENHEDER
*— Continuity Irish Republican Army (CIRA)
*— Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Den baskiske befrielseshær (ETA)
(Følgende organisationer er del af terrorgruppen ETA: K.a.s, Xaki; Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras Pro-amnistía)
*— Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre/De antifascistiske modstandsgrupper 1. oktober (GRAPO)
— Hamas-Izz al-Din al-Qassem (den terroristiske gren af Hamas)
*— Loyalist Volunteer Force (De loyale frivillige styrker) (LVF)
*— Orange Volunteers (OV)
— Palæstinensisk Islamisk Jihad (PIJ)
*— Real IRA (Det rigtige IRA)
*— Red Hand Defenders (RHD)
*— Revolutionære celler/Epanastatiki Pirines
*— Den revolutionære organisation 17. november/Dekati Evdomi Noemvri
*— Det revolutionære folks kamp/Epanastatikos Laikos Agonas (ELA)
*— Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF)
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