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I
(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1606/2002
af 19. juli 2002
om anvendelse af internationale regnskabsstandarder
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE
UNION HAR —

skaber (5), Rådets direktiv 86/635/EØF af 8. december
1986 om bankers og andre penge- og finansieringsinstitutters årsregnskaber og konsoliderede regnskaber (6) og
Rådets direktiv 91/674/EØF af 19. december 1991 om
forsikringsselskabers årsregnskaber og konsoliderede
regnskaber (7) vedrører ligeledes børsnoterede selskaber i
Fællesskabet. Kravene til regnskabsaflæggelse i ovennævnte direktiver kan ikke sikre den høje grad af
gennemsigtighed og sammenlignelighed i forbindelse
med regnskabsaflæggelse i alle børsnoterede selskaber i
Fællesskabet, der er en betingelse for opbygningen af et
integreret kapitalmarked, som fungerer virkningsfuldt,
gnidningsløst og effektivt. Det er derfor nødvendigt at
supplere de retlige rammer for børsnoterede selskaber.

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),
efter proceduren i traktatens artikel 251 (3), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Det Europæiske Råd fremhævede på sit møde i Lissabon
den 23. og 24. marts 2000 behovet for at fremskynde
virkeliggørelsen af det indre marked for finansielle tjenesteydelser, og satte 2005 som frist for implementeringen
af Kommissionens handlingsplan for finansielle tjenesteydelser og opfordrede til, at der tages skridt til at
forbedre sammenligneligheden af regnskaber, der udarbejdes af børsnoterede selskaber.

(2)

Med henblik på at forbedre det indre markeds funktion
bør det være et krav, at børsnoterede selskaber anvender
et sæt internationale regnskabsstandarder af høj kvalitet
ved udarbejdelsen af deres koncernregnskaber. Det er
desuden vigtigt, at de standarder for regnskabsaflæggelse,
der anvendes af selskaber i Fællesskabet, som er aktive på
finansmarkederne, er accepteret internationalt og er
egentlige globale standarder. Dette forudsætter en stadig
større samordning af de internationalt anvendte regnskabsstandarder med det mål i sidste ende at opnå et
fælles sæt globale regnskabsstandarder.

(3)

Rådets direktiv 78/660/EØF af 25. juli 1978 om årsregnskaberne for visse selskabsformer (4), Rådets direktiv 83/
349/EØF af 13. juni 1983 om konsoliderede regn-

(1) EFT C 154 E af 29.5.2001, s. 285.
(2) EFT C 260 af 17.9.2001, s. 86.
(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 12.3.2002 (endnu ikke offentliggjort i EFT) og Rådets afgørelse af 7.6.2002.
(4) EFT L 222 af 14.8.1978, s. 11. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/65/EF (EFT L 283 af 27.10.2001,
s. 28).

(4)

Denne forordning sigter på at bidrage til, at kapitalmarkedet fungerer effektivt og omkostningseffektivt. Investorbeskyttelsen og bevarelsen af tilliden til de finansielle
markeder er også et vigtigt aspekt af virkeliggørelsen af
det indre marked på dette område. Denne forordning
styrker kapitalens frie bevægelighed på det indre marked
og hjælper til at sætte selskaber i Fællesskabet i stand til
at konkurrere på lige fod om de finansielle ressourcer på
Fællesskabets kapitalmarkeder såvel som på de internationale kapitalmarkeder.

(5)

Det er vigtigt for Fællesskabets kapitalmarkeders konkurrenceevne, at de standarder, der anvendes i Europa ved
udarbejdelse af regnskaber, tilnærmes internationale
regnskabsstandarder, der kan bruges globalt, ved grænseoverskridende transaktioner og børsnotering overalt i
verden.

(6)

Den 13. juni 2000 offentliggjorde Kommissionen sin
meddelelse »EU's regnskabsstrategi: vejen frem«, hvori
den foreslog, at alle børsnoterede selskaber i Fællesskabet

(5) EFT L 193 af 18.7.1983, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/65/EF.
(6) EFT L 372 af 21.12.1986, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/65/EF.
(7) EFT L 374 af 31.12.1991, s. 7.

L 243/2

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

nisme bør være et middel til at skabe fælles forståelse for
vedtagne internationale regnskabsstandarder i Fællesskabet.

inden 2005 går over til at udarbejde deres koncernregnskaber i henhold til et enkelt sæt regnskabsstandarder,
International Accounting Standards (IAS).

(7)

(8)

(9)

Internationale regnskabsstandarder (IAS) udarbejdes af
International Accounting Standards Committee (IASC),
hvis formål er at udarbejde et fælles sæt globale regnskabsstandarder. I forlængelse af omstruktureringen af
IASC besluttede den nye instans (the Board) den 1. april
2001 som en af sine første beslutninger at ændre IASC's
navn til International Accounting Standards Board (IASB)
og hvad angår fremtidige internationale regnskabsstandarder at ændre betegnelsen IAS til International Financial Reporting Standards (IFRS). Disse standarder bør, når
det er muligt, og forudsat at de sikrer en høj grad af
gennemsigtighed og sammenlignelighed i forbindelse
med regnskabsaflæggelse i Fællesskabet, gøres obligatoriske for alle børsnoterede selskaber i Fællesskabet.

Foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning
bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse
1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de
nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (1), og under
hensyntagen til Kommissionens erklæring i Europa-Parlamentet den 5. februar 2002 om gennemførelse af lovgivningen om finansielle tjenesteydelser.

Vedtagelse af en international regnskabsstandard med
henblik på dens anvendelse i Fællesskabet forudsætter for
det første, at den opfylder de nævnte rådsdirektivers
grundlæggende krav, dvs. at dens anvendelse fører til et
pålideligt billede af et selskabs økonomiske stilling og
resultat, idet dette princip må ses i lyset af de nævnte
rådsdirektiver, men der kræves ikke en nøje overensstemmelse med hver enkelt bestemmelse heri. For det andet
er det nødvendigt, at regnskabsstandarden i overensstemmelse med konklusionerne fra samlingen i Rådet den 17.
juli 2000 er i offentlighedens interesse i EU, og endelig
at den opfylder de grundlæggende kriterier, for så vidt
angår kvaliteten af de oplysninger, der kræves, for at
regnskaberne kan være nyttige for brugerne.

(10)

Et regnskabsteknisk udvalg vil yde støtte og ekspertbistand til Kommissionen ved vurderingen af internationale
regnskabsstandarder.

(11)

Godkendelsesmekanismen bør sikre en hurtig behandling
af foreslåede internationale regnskabsstandarder og også
være et middel til at anspore til drøftelser, overvejelser
og informationsudveksling om internationale regnskabsstandarder blandt de berørte hovedparter, særlig nationale organisationer, der udarbejder regnskabsstandarder,
tilsynsmyndigheder inden for områderne værdipapirer,
bankvæsen og forsikring, centralbanker, herunder Den
Europæiske Centralbank, regnskabs- og revisorbranchen
og brugere og producenter af regnskaber. Denne meka-

(1) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
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(12)

I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet er
foranstaltningerne i denne forordning, der indebærer, at
børsnoterede selskaber skal anvende et fælles sæt regnskabsstandarder, nødvendige for at realisere det mål at
bidrage til, at kapitalmarkederne i Fællesskabet fungerer
effektivt og omkostningseffektivt, og dermed til virkeliggørelsen af det indre marked.

(13)

I overensstemmelse med samme princip er det nødvendigt i forbindelse med årsregnskaber at give medlemsstaterne mulighed for at tillade eller kræve, at børsnoterede
selskaber udarbejder dem i overensstemmelse med internationale regnskabsstandarder, der er vedtaget efter den
procedure, der er fastsat i denne forordning. Medlemsstaterne kan beslutte at udvide denne tilladelse eller dette
krav til også at omfatte andre selskaber, for så vidt angår
udarbejdelsen af disse selskabers koncernregnskaber og/
eller årsregnskaber.

(14)

For at fremme en udveksling af synspunkter og gøre det
muligt for medlemsstaterne at samordne deres holdninger bør Kommissionen regelmæssigt informere Regnskabskontroludvalget om igangværende projekter,
diskussionsoplæg, rapporter samt udkast og forslag til
regnskabsstandarder, der udsendes af IASB, samt om Det
Regnskabstekniske Udvalgs arbejde i denne forbindelse.
Det er tillige vigtigt, at Regnskabskontroludvalget orienteres på et tidligt tidspunkt, hvis Kommissionen ikke
agter at foreslå vedtagelse af en international regnskabsstandard.

(15)

I forbindelse med Kommissionens overvejelser om og
udarbejdelse af holdninger til dokumenter og oplæg
udsendt af IASB i forbindelse med udviklingen af internationale regnskabsstandarder (IFRS og Standing Interpretations Committee Rulings (SIC-fortolkninger)) bør den
tage hensyn til det vigtige i at undgå ugunstige konkurrenceforhold for europæiske selskaber, der er aktive på
det globale marked, og i videst muligt omfang til de
synspunkter, der er fremsat af delegationerne i Regnskabskontroludvalget. Kommissionen vil være repræsenteret i IASB's organer.

(16)

En korrekt og effektiv gennemførelsesordning er afgørende for at sikre investorernes tillid til finansmarkederne. Medlemsstaterne skal i henhold til EF-traktatens
artikel 10 træffe foranstaltninger, der er egnede til at
sikre overholdelsen af internationale regnskabsstandarder. Kommissionen agter at samarbejde med
medlemsstaterne, i særdeleshed via EU-udvalget for
Værdipapirtilsynsmyndigheder (CESR), om at udvikle en
fælles strategi vedrørende gennemførelse.

11.9.2002
(17)

(18)
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Endvidere er det nødvendigt at tillade medlemsstaterne at
udsætte anvendelsen af visse bestemmelser til 2007 for
de selskaber, der er børsnoterede både i Fællesskabet og
på et reguleret tredjelandsmarked, og som i forvejen
anvender et andet sæt internationalt accepterede standarder som det primære grundlag for deres koncernregnskaber, såvel som for selskaber, som kun har børsnoterede obligationer. Det er imidlertid afgørende, at et fælles
sæt globale internationale regnskabsstandarder, IAS,
senest i 2007 gælder for alle børsnoterede selskaber i
Fællesskabet, hvis aktier omsættes på et reguleret marked
i Fællesskabet.
Med henblik på at medlemsstaterne og selskaberne kan
foretage de tilpasninger, som er nødvendige for anvendelsen af internationale regnskabsstandarder, kan visse
bestemmelser først gennemføres i 2005. Der bør udarbejdes passende bestemmelser om selskabernes første
anvendelse af IAS som følge af denne forordnings ikrafttræden. Disse bestemmelser bør udarbejdes på internationalt plan for at sikre international anerkendelse af de
vedtagne løsninger —
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2. De internationale regnskabsstandarder kan kun vedtages,
hvis:
— de er i overensstemmelse med principperne i artikel 2, stk.
3, i direktiv 78/660/EØF og artikel 16, stk. 3, i direktiv 83/
349/EØF samt er i den europæiske offentligheds interesse,
og
— de opfylder kravene om gennemsigtighed, relevans, pålidelighed og sammenlignelighed, der kræves i forbindelse med
de finansielle oplysninger, der er nødvendige for at træffe
økonomiske afgørelser og evaluere virksomhedens ledelse.
3. Kommissionen træffer efter proceduren i artikel 6, stk. 2,
inden den 31. december 2002 afgørelse om, hvorvidt de internationale regnskabsstandarder, der findes på tidspunktet for
denne forordnings ikrafttræden, skal anvendes i Fællesskabet.
4. Vedtagne internationale regnskabsstandarder offentliggøres i deres fulde udstrækning på hvert af Fællesskabets sprog
som Kommissionens forordning i De Europæiske Fællesskabers
Tidende.
Artikel 4

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Mål
Formålet med denne forordning er vedtagelse og anvendelse af
internationale regnskabsstandarder i Fællesskabet med henblik
på at harmonisere de i artikel 4 anførte selskabers finansielle
oplysninger for at opnå en høj grad af gennemsigtighed og
sammenlignelighed i forbindelse med årsregnskaber og at sikre,
at Fællesskabets kapitalmarked og det indre marked fungerer
effektivt.

Artikel 2
Definitioner
I denne forordning forstås ved »internationale regnskabsstandarder« International Accounting Standards (IAS), International
Financial Reporting Standards (IFRS) og hermed forbundne
fortolkninger (SIC/IFRIC-fortolkninger), efterfølgende ændringer
af disse standarder og hermed forbundne fortolkninger, fremtidige standarder og hermed forbundne fortolkninger, der udarbejdes eller vedtages af International Accounting Standards
Board (IASB).

Koncernregnskaber for børsnoterede selskaber
For hvert regnskabsår, der starter den 1. januar 2005 eller
senere, udarbejder selskaber, der reguleres af en medlemsstats
lovgivning, deres koncernregnskaber i overensstemmelse med
de internationale regnskabsstandarder, der vedtages efter proceduren i artikel 6, stk. 2, hvis deres værdipapirer på balancetidspunktet omsættes på et reguleret marked i en medlemsstat som
defineret i artikel 1, nr. 13, i Rådets direktiv 93/22/EØF af 10.
maj 1993 om investeringsservice i forbindelse med værdipapirer (1).
Artikel 5
Muligheder med hensyn til årsregnskaber og ikke-børsnoterede selskaber
Medlemsstaterne kan tillade eller kræve
a) at de selskaber, der er omhandlet i artikel 4, udarbejder deres
årsregnskaber
b) at andre selskaber end de i artikel 4 omhandlede udarbejder
deres koncernregnskaber og/eller årsregnskaber
i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder,
der vedtages efter proceduren i artikel 6, stk. 2.
Artikel 6
Udvalgsprocedure

Artikel 3
Vedtagelse og anvendelse af internationale regnskabsstandarder
1.
Efter proceduren i artikel 6, stk. 2, træffer Kommissionen
afgørelse om anvendelse af de internationale regnskabsstandarder i Fællesskabet.

1. Kommissionen bistås af et regnskabskontroludvalg, i det
følgende benævnt »udvalget«.
2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i
afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.
(1) EFT L 141 af 11.6.1993, s. 27. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/64/EF (EFT L 290 af 17.11.2000,
s. 27).

L 243/4

De Europæiske Fællesskabers Tidende

DA

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes
til tre måneder.
3.

Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.
Artikel 7
Rapportering og samordning

1.
Kommissionen samarbejder løbende med udvalget vedrørende igangværende IASB-projekters status og de dokumenter,
som IASB i denne forbindelse udarbejder, for at samordne holdningerne og fremme drøftelser vedrørende vedtagelse af standarder, der vil kunne blive resultatet af disse projekter og dokumenter.
2.
Kommissionen underretter hurtigst muligt udvalget, hvis
den ikke agter at foreslå vedtagelse af en standard.

11.9.2002
Artikel 9
Overgangsbestemmelser

Uanset artikel 4 kan medlemsstaterne fastlægge, at kravene i
artikel 4 kun finder anvendelse for regnskabsår, der starter i
januar 2007 eller senere, på de selskaber:
a) hvis obligationer kun kan omsættes på et reguleret marked
som defineret i artikel 1, nr. 13, i direktiv 93/22/EØF, eller
b) hvis værdipapirer er børsnoteret i et tredjeland, og som med
henblik herpå har anvendt internationalt accepterede regnskabsstandarder fra et regnskabsår, der startede før offentliggørelsen af denne forordning i De Europæiske Fællesskabers
Tidende.
Artikel 10
Oplysning og undersøgelse

Artikel 8

Kommissionen undersøger denne forordnings virkemåde og
forelægger inden den 1. juli 2007 Europa-Parlamentet og Rådet
en rapport herom.

Underretning

Artikel 11

Såfremt medlemsstaterne træffer foranstaltninger i medfør af
artikel 5, underretter de omgående Kommissionen og de øvrige
medlemsstater herom.

Ikrafttræden
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 19. juli 2002.
På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

P. COX

T. PEDERSEN

Formand

Formand

11.9.2002
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1607/2002
af 10. september 2002
om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og
grøntsager
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

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

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

(2)

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 11. september 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 10. september 2002.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug

(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 10. september 2002 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
096
999
052
999
052
999
388
524
528
999
052
064
400
999
388
400
512
720
800
804
999
052
388
720
999
052
999
052
060
064
066
068
094
624
999

55,0
41,1
48,0
92,6
92,6
92,6
92,6
53,9
39,6
56,4
50,0
67,1
105,0
154,5
108,9
87,0
90,9
88,0
71,5
111,1
89,9
89,7
76,5
71,8
59,0
69,1
107,2
107,2
68,5
68,0
44,9
76,6
46,0
44,1
189,0
76,7

0707 00 05
0709 90 70
0805 50 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

0809 30 10, 0809 30 90
0809 40 05

(1) Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2020/2001 (EFT L 273 af 16.10.2001, s. 6). Koden
»999« repræsenterer »anden oprindelse«.

11.9.2002
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1608/2002
af 10. september 2002
om ændring af forordning (EF) nr. 1661/1999 med hensyn til listen over de toldsteder, hvor
produkter kan angives til fri omsætning i Fællesskabet
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 737/90 af 22.
marts 1990 om betingelser for indførsel af landbrugsprodukter
med oprindelse i tredjelande som følge af ulykken på kernekraftværket i Tjernobyl (1), senest ændret ved forordning (EF) nr.
616/2000 (2), særlig artikel 6, og

(2)

I betragtning af anmodninger fra de kompetente myndigheder i Tyskland, Sverige og Frankrig bør listen over
toldsteder på deres geografiske områder ændres.

(3)

Derfor bør forordning (EF) nr. 1661/1999 ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Foranstaltningerne i nærværende forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, som blev
nedsat i medfør af artikel 7 i forordning (EØF) nr. 737/
90 —

ud fra følgende betragtninger:
(1)

I henhold til artikel 1, stk. 3, litra b), i Kommissionens
forordning (EF) nr. 1661/1999 af 27. juli 1999 om
gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF)
nr. 737/90 om betingelser for indførsel af landbrugsprodukter med oprindelse i tredjelande som følge af ulykken
på kernekraftværket i Tjernobyl (3), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 1621/2001 (4), må produkter anført i
bilag I til den forordning kun angives til fri omsætning i
modtagerlandet på et begrænset antal toldsteder. Bilag III
til forordning (EF) nr. 1661/1999 indeholder listen over
disse toldsteder.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Forordning (EF) nr. 1661/1999 ændres således:
Bilag III erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 10. september 2002.
På Kommissionens vegne
Margot WALLSTRÖM

Medlem af Kommissionen

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

EFT L 82 af 29.3.1990, s. 1.
EFT L 75 af 24.3.2000, s. 1.
EFT L 197 af 29.7.1999, s. 17.
EFT L 215 af 9.8.2001, s. 18.
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BILAG
»BILAG III

FORTEGNELSE OVER TOLDSTEDER, HVOR DE I BILAG I ANFØRTE PRODUKTER KAN ANGIVES TIL FRI
OMSÆTNING I DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

Medlemsstat

Toldsteder

BELGIQUE/BELGIË

Anvers DE — voie maritime
Bierset — (Grâce-Hollogne) DE — voies aérienne et/ou terrestre
Bruxelles DE — voie aérienne
Zaventem D — voie aérienne

DANMARK

Alle havne og lufthavne

DEUTSCHLAND

Baden-Württemberg

HZA Lörrach — ZA Weil-am-Rhein-Autobahn
HZA Stuttgart — ZA Flughafen
HZA Ulm — ZA Aalen

Bayern

HZA München — ZA Flughafen
HZA Hof — ZA Schirnding-Landstraße
HZA Weiden — ZA Furth-im-Wald-Schafberg
HZA Weiden — ZA Waidhaus-Autobahn
HZA Bamberg — ZA Kulmbach
HZA Nürnberg — ZA Neustadt-Aisch
HZA Passau — ZA Philipsreut
HZA Regensburg — ZA Hafen
HZA Regensburg — ZA Amberg
HZA Schweinfurt — ZA Kitzingen

Berlin

HZA Berlin — ZA Marzahn, Abfertigungsstelle Großmarkthalle
HZA Potsdam — ZA Berlin-Flughafen-Tegel

Brandenburg

HZA Frankfurt (Oder) — ZA Autobahn
HZA Cottbus — ZA Forst-Autobahn
HZA Potsdam — Berlin-Flughafen-Schönefeld

Bremen

HZA Bremen — ZA Neustädter Hafen
HZA Bremerhaven — ZA Bremerhaven

Hamburg

HZA Hamburg-Hafen
HZA Hamburg-Freihafen — ZA Ericus-Abfertigungsstelle Südbahnhof
HZA Hamburg-Harburg — ZA Köhlfleetdamm
HZA Hamburg-St. Annen — ZA Altona
HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe
HZA Hamburg-Hafen — ZA Waltershof
HZA Itzehoe — ZA Hamburg-Flughafen

Hessen

HZA Frankfurt-am-Main-Flughafen

Mecklenburg-Vorpommern

HZA Neubrandenburg — ZA Pomellen — Grenzkontrollstelle Pomellen
HZA Stralsund — ZA Rostock-Seehafen — Grenzkontrollstelle RostockSeehafen

Niedersachsen

HZA Hannover — ZA Lüneburg
HZA Braunschweig — ZA Göttingen
HZA Hannover — Abfertigungsstelle

Nordrhein-Westfalen

HZA Dortmund — ZA Ost
HZA Düsseldorf — ZA Flughafen

Rheinland-Pfalz

HZA Koblenz — ZA Idar-Oberstein, Grenzkontrollstelle Flughafen
Hahn
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Medlemsstat

Toldsteder

Sachsen

HZA Dresden — ZA Friedrichstadt, Grenzkontrollstelle Dresdenfriedrichstadt (für Eisenbahntransport)
HZA Pirna — ZA Altenberg, AbfSt Zinnwald (für Straßentransport)
HZA Löbau — ZA Ludwigsdorf-Autobahn, Grenzkontrollstelle
Ludwigsdorf (für Straßentransport)

Schleswig-Holstein

HZA Kiel — ZA Wik, Grenzkontrollstelle Kiel Ostuferhafen
HZA Kiel — ZA Lübeck-Travemünde Grenzkontrollstelle

ΕΛΛΑ∆Α

Αθηνών, Πειραιά, Κρατικού Αερολιµένα Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Αερολιµένα Μίκρας, Βόλου, Πατρών,
Ηρακλείου, Αερολιµένα Ηρακλείου Κρήτης, Καβάλας, Ιωαννίνων, Ναυπλίου

ESPAÑA

Algeciras (Puerto), Alicante (Aeropuerto, Puerto), Almería (Aeropuerto, Puerto), Barcelona
(Aeropuerto, Puerto), Bilbao (Aeropuerto, Puerto), Cádiz (Puerto), Cartagena (Puerto), Gijón
(Aeropuerto, Puerto), Huelva (Puerto), A Coruña-Santiago de Compostela (Aeropuerto, Puerto),
Las Palmas de Gran Canaria (Aeropuerto, Puerto), Madrid-Barajas (Aeropuerto), Málaga (Aeropuerto, Puerto), Palma de Mallorca (Aeropuerto), Pasajes-Irún (Aeropuerto, Puerto), Santa Cruz
de Tenerife (Aeropuerto, Puerto), Santander (Aeropuerto, Puerto), Sevilla (Aeropuerto, Puerto),
Tarragona (Puerto), Valencia (Aeropuerto, Puerto), Vigo-Villagarcía (Aeropuerto), Marín
(Puerto), Vitoria (Aeropuerto), Zaragoza (Aeropuerto)

FRANCE

Dunkerque (transport maritime)
Lille (transport aérien et terrestre)
Marseille (transport aérien, terrestre et maritime)
Roissy (transport aérien et terrestre)
Saint-Louis/Bâle (transport aérien et terrestre)
Strasbourg (transport terrestre)
Orly (transport aérien)
Bordeaux (transport aérien)
Lyon-Satolas (transport aérien)
Nice-aéroport (transport aérien)
Toulouse-Blagnac (transport aérien)
Thionville (transport terrestre)
Saint-Julien-en-Genevois (transport terrestre)
Brive (transport terrestre)
Le Puy-en-Velay (transport terrestre)
Valence (transport terrestre)

IRELAND

Alle toldsteder

ITALIA

Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Trieste
Ufficio di Sanità aerea di Torino — Caselle
Ufficio di Sanità aerea di Roma — Fiumicino
Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Venezia
Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Genova
Ufficio di Sanità marittima di Livorno
Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Ancona
Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Brindisi
Ufficio di Sanità aerea di Varese — Malpensa
Ufficio di Sanità aerea di Bologna — Panicale
Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Bari
Posto d'Ispezione frontaliera di Chiasso

LUXEMBOURG

Bureau des douanes et accises
Centre douanier — Luxembourg
Bureau des douanes et accises
Luxembourg-aéroport — Niederanven
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Medlemsstat

Toldsteder

NEDERLAND

Alle toldsteder

ÖSTERREICH

Drasenhofen (Tjekkiet)
Berg (Slovakiet)
Nickelsdorf (Ungarn)
Heiligenkreuz (Ungarn)
Spielfeld (Slovenien)
Tisis (Schweiz)
Wien Flughafen Schwechat

PORTUGAL

Airports of Lisbon, Porto and Faro
Ports of Lisbon and Leixões

SUOMI — FINLAND

Helsinki, Vaalimaa, Niirala, Vartius, Raja-Jooseppi, Utsjoki, Kilpisjärvi

SVERIGE

Arlanda, Göteborg, Landvetter, Helsingborg, Karlskrona, Stockholm, Ystad, Karlshamn

UNITED KINGDOM

Belfast International Airport, Port of Belfast, Port of Dover, Port of Falmouth, Port of Felixstowe, Gatwick Airport, Port of Hull, Port of Larne, Port of London, Port of Southampton«
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1609/2002
af 10. september 2002
om udstedelse af importlicenser for fersk, kølet eller frosset oksekød af høj kvalitet
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 936/97
af 27. maj 1997 om åbning og forvaltning af toldkontingenter
for oksekød af høj kvalitet, fersk, kølet eller frosset, og for
frosset bøffelkød (1), senest ændret ved forordning (EF) nr.
1524/2002 (2), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

Artikel 4 og 5 i forordning (EF) nr. 936/97 fastsætter
betingelserne for licensansøgninger og udstedelse af
importlicenser for kød som omhandlet i samme forordnings artikel 2, litra f).
I artikel 2, litra f), i forordning (EF) nr. 936/97 fastsættes
det, at der i perioden 1. juli 2002 til 30. juni 2003 kan
importeres 11 500 t fersk, kølet eller frosset oksekød af
høj kvalitet med oprindelse i og fra USA og Canada på
særlige betingelser.

(3)

Det skal bemærkes, at de licenser, der er fastsat ved
denne forordning, dog kun kan anvendes i hele deres
gyldighedsperiode med forbehold af de bestående
ordninger på veterinærområdet —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
1. De mængder, som der er søgt om gennem importlicensansøgninger indgivet i perioden 1. til 5. september 2002 vedrørende fersk, kølet og frosset oksekød af høj kvalitet som
omhandlet i artikel 2, litra f), i forordning (EF) nr. 936/97,
imødekommes fuldstændigt.
2. Der kan i overensstemmelse med artikel 5 i forordning
(EF) nr. 936/97 i løbet af de fem første dage af oktober 2002
indgives licensansøgninger for 3 597,446 t.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 11. september 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 10. september 2002.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug

(1) EFT L 137 af 28.5.1997, s. 10.
(2) EFT L 229 af 27.8.2002, s. 7.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1610/2002
af 10. september 2002
om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

hensyntagen til de højeste af de udbud og noteringer på
verdensmarkedet, der anses for at være repræsentative
for markedets faktiske tendens. Ved denne fastsættelse
tages der hensyn til et gennemsnit af udbuddene og noteringerne konstateret på en eller flere repræsentative europæiske børser for et produkt leveret cif en havn i Fællesskabet fra de forskellige leverandørlande, der anses for at
være mest repræsentative for den internationale handel.
Der er dog fastsat justeringer af disse kriterier ved fastsættelsen af verdensmarkedsprisen for egreneret bomuld
af hensyn til forskelle, der er begrundet i det leverede
produkts kvalitet eller udbuddenes og noteringernes art.
Disse justeringer er fastsat i artikel 3, stk. 2, i forordning
(EF) nr. 1591/2001.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til protokol 4 om bomuld knyttet til akten
vedrørende Grækenlands tiltrædelse, senest ændret ved Rådets
forordning (EF) nr. 1050/2001 (1),
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1051/2001 af
22. maj 2001 om støtte til bomuldsproduktioner (2), særlig
artikel 4, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

Ifølge artikel 4 i forordning (EF) nr. 1051/2001 fastsættes der regelmæssigt en verdensmarkedspris for ikkeegreneret bomuld på grundlag af den konstaterede
verdensmarkedspris for egreneret bomuld under hensyntagen til det historiske forhold mellem den fastlagte
verdensmarkedspris for egreneret bomuld og den beregnede pris for ikke-egreneret bomuld. Dette historiske
forhold er fastlagt i artikel 2, stk. 2, i Kommissionens
forordning (EF) nr. 1591/2001 af 2. august 2001 (3),
ændret ved forordning (EF) nr. 1486/2002 (4) om
gennemførelsesbestemmelser for støtteordningen for
bomuld. Hvis verdensmarkedsprisen ikke kan fastsættes
således, beregnes den på grundlag af den seneste fastsatte
pris.
I henhold til artikel 5 i forordning (EF) nr. 1051/2001
fastsættes verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret
bomuld for et produkt med visse egenskaber under

(3)

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld som
omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1051/2001 fastsættes
til 24,119 EUR/100 kg.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 11. september 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 10. september 2002.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug

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

EFT L 148 af 1.6.2001, s. 1.
EFT L 148 af 1.6.2001, s. 3.
EFT L 210 af 3.8.2001, s. 10.
EFT L 223 af 20.8.2002, s. 3.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1611/2002
af 10. september 2002
om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

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),
ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 680/2002 (2),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1423/
95 af 23. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser for
import af sukkerprodukter undtagen melasse (3), senest ændret
ved forordning (EF) nr. 624/98 (4), særlig artikel 1, stk. 2, andet
afsnit, og artikel 3, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Størrelsen af de repræsentative priser og af tillægstolden
for import af hvidt sukker, råsukker og visse sirupper er
fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1153/
2002 (5), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1599/
2002 (6).

(2)

Anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forordning (EF) nr. 1423/95, på de oplysninger, som Kommissionen har kendskab til, gør det nødvendigt at ændre de
nuværende beløb i overensstemmelse med bilaget til
nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder ved
indførsel af de i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1423/95
omhandlede produkter, fastsættes som angivet i bilaget.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 11. september 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 10. september 2002.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug

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

EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1.
EFT L 104 af 20.4.2002, s. 26.
EFT L 141 af 24.6.1995, s. 16.
EFT L 85 af 20.3.1998, s. 5.
EFT L 170 af 29.6.2002, s. 27.
EFT L 240 af 7.9.2002, s. 43.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 10. september 2002 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold,
der gælder ved indførsel af hvidt sukker, råsukker og produkter henhørende under KN-kode 1702 90 99
(EUR)
KN-kode

Repræsentativ pris
pr. 100 kg netto
af det pågældende produkt

Tillægstold
pr. 100 kg netto
af det pågældende produkt

1701 11 10 (1)
1701 11 90 (1)
1701 12 10 (1)
1701 12 90 (1)
1701 91 00 (2)
1701 99 10 (2)
1701 99 90 (2)
1702 90 99 (3)

18,41
18,41
18,41
18,41
22,66
22,66
22,66
0,23

7,10
13,06
6,91
12,54
14,54
9,38
9,38
0,41

(1) Fastsat for standardkvaliteten, sådan som defineret i bilag I, punkt II, i Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 (EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1).
(2) Fastsat for standardkvaliteten, sådan som defineret i bilag I, punkt I, i Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 (EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1).
(3) Fastsat pr. 1 % indhold af saccharose.
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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/61/EF
af 19. juli 2002
om nittende ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF for så vidt angår begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (azofarvestoffer)
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE
UNION HAR —

de aminer, der er nævnt i punkt 43 i tillægget til direktiv
76/769/EØF. Dette skal være tilfældet for en overgangsperiode indtil den 1. januar 2005, hvis aminerne afgives
fra rester, der stammer fra den forudgående farvning af
de pågældende fibre. Dette vil gøre det muligt at
genbruge tekstilerne, hvilket generelt indebærer miljømæssige fordele.

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

(7)

Anvendelsen af dette direktiv kræver harmoniserede
analysemetoder. Sådanne metoder bør fastlægges af
Kommissionen i overensstemmelse med artikel 2a i
direktiv 76/769/EØF. Det bør tilstræbes at lade analysemetoderne udarbejde på europæisk plan, eventuelt af
Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN).

(8)

På baggrund af ny videnskabelig viden bør analysemetoderne tages op til revision, herunder metoderne til
analyse af 4-amino-azobenzen.

(9)

På baggrund af ny videnskabelig viden bør bestemmelserne om visse azofarvestoffer tages op til revision,
navnlig med hensyn til behovet for at medtage andre
materialer, der ikke er omfattet af direktiv 76/769/EØF,
så vel som andre aromatiske aminer. Der bør lægges
særlig vægt på de mulige risici for børn.

(10)

Dette direktiv berører ikke Fællesskabets minimumsforskrifter for beskyttelse af arbejdstagerne som fastsat i
Rådets direktiv 89/391/EØF (5) og i særdirektiverne
vedtaget på grundlag heraf, herunder Rådets direktiv 90/
394/EØF (6) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
98/24/EF (7) —

efter proceduren i traktatens artikel 251 (3), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Arbejdet med at gennemføre det indre marked bør
gradvis forbedre livskvaliteten, sundhedsbeskyttelsen og
forbrugernes sikkerhed. De foranstaltninger, der foreslås
i dette direktiv, sikrer et højt sundheds- og forbrugerbeskyttelsesniveau.

(2)

Tekstil- og lædervarer, der indeholder bestemte azofarvestoffer, kan afgive visse arylaminer, som kan være kræftfremkaldende.

(3)

Nogle medlemsstater har indført eller planlægger at
indføre begrænsninger i brugen af tekstil- og lædervarer,
der er farvet med azofarvestoffer, hvilket indvirker
direkte på det indre markeds gennemførelse og funktion.
Det er derfor påkrævet at foretage en indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning på området ved at
ændre bilag I til Rådets direktiv 76/769/EØF af 27. juli
1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes
administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om
begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse
farlige stoffer og præparater (4).

(4)

Kommissionen har hørt Den Videnskabelige Komité for
Toksicitet, Økotoksicitet og Miljø (CSTEE), som har
bekræftet, at kræftrisikoen ved tekstil- og lædervarer, der
er farvet med visse azofarvestoffer, giver anledning til
bekymring.

(5)

For at beskytte menneskers sundhed bør brugen af farlige
azofarvestoffer og markedsføring af visse varer, der er
farvet med sådanne farvestoffer, forbydes.

(6)

For tekstilvarer, der er fremstillet af genbrugte fibre, bør
der gælde en maksimumskoncentration på 70 ppm for

(1) EFT C 89 E af 28.3.2000, s. 67, og
EFT C 96 E af 27.3.2001, s. 269.
(2) EFT C 204 af 18.7.2000, s. 90.
(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 7.9.2000 (EFT C 135 af 7.5.2001,
s. 257), Rådets fælles holdning af 18.2.2002 (EFT C 119 E af
22.5.2002, s. 7) og Europa-Parlamentets afgørelse af 11.6.2002
(endnu ikke offentliggjort i EFT).
4
( ) EFT L 262 af 27.9.1976, s. 201. Senest ændret ved Kommissionens
direktiv 2001/91/EF (EFT L 286 af 30.10.2001, s. 27).

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1
Bilag I til direktiv 76/769/EØF ændres som anført i bilaget til
dette direktiv.

Artikel 2
Analysemetoderne med henblik på anvendelsen af punkt 43 i
bilag I til direktiv 76/769/EØF vedtages af Kommissionen efter
proceduren i direktivets artikel 2a.
(5) EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1.
(6) EFT L 196 af 26.7.1990, s. 1. Senest ændret ved direktiv 1999/38/
EF (EFT L 138 af 1.6.1999, s. 66).
(7) EFT L 131 af 5.5.1998, s. 11.
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Artikel 3
1.
Medlemsstaterne vedtager og offentliggør de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige
for at efterkomme dette direktiv senest den 11. september 2003. De underretter straks Kommissionen
herom.
Medlemsstaterne anvender disse bestemmelser fra den 11. september 2003.
2.
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.
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 19. juli 2002.
På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

P. COX

T. PEDERSEN

Formand

Formand
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BILAG
Bilag I til direktiv 76/769/EØF ændres således:
1) Der indsættes følgende punkt:
»43. Arzofarvestoffer

1. Azofarvestoffer, som ved reduktiv spaltning af en eller flere azogrupper kan frigive en
eller flere af de aromatiske aminer i tillægget i påviselige koncentrationer, dvs. over
30 ppm i færdigvaren eller i de farvede dele heraf målt efter den analysemetode, der er
udarbejdet i overensstemmelse med artikel 2a i dette direktiv, må ikke benyttes i tekstilog lædervarer, som kan komme i direkte berøring i længere tid med hud eller mundhule
hos mennesker, f.eks.:
— beklædningsgenstande, sengelinned, håndklæder, toppe, toupéer og parykker, hatte,
bleer og andre hygiejneartikler, soveposer
— fodtøj, handsker, remme til armbåndsure, håndtasker, punge og tegnebøger, dokumentmapper, stolebetræk, pengekatte
— legetøj af tekstil eller læder og legetøj, hvori indgår beklædningsgenstande af tekstil
eller læder
— garn og stoffer bestemt til den endelige forbruger.
2. Endvidere må tekstil- og lædervarer, der er omhandlet i punkt 1, ikke markedsføres, hvis
de ikke opfylder kravene i samme punkt.
Som en undtagelse gælder denne bestemmelse indtil den 1. januar 2005 ikke for
tekstilvarer, der er fremstillet af genbrugte fibre, hvis aminerne er afgivet fra rester, der
stammer fra den forudgående farvning af de pågældende fibre, og hvis de på listen
nævnte fibre afgives i koncentrationer på under 70 ppm.
3. Senest den 11. september 2005 skal Kommissionen på baggrund af ny videnskabelig
viden tage bestemmelserne om azofarvestoffer op til revision.«

2) I tillægget indsættes følgende punkt:
»Punkt 43 — Azofarvestoffer
Liste over aromatiske aminer

CAS-nummer

Indeksnummer

EF-nummer

Stof

1

92-67-1

612-072-00-6

202-177-1

biphenyl-4-amin
4-aminobiphenyl
xenylamin

2

92-87-5

612-042-00-2

202-199-1

benzidin

3

95-69-2

202-441-6

4-chlor-o-toluidin

4

91-59-8

612-022-00-3

202-080-4

2-naphthylamin

5

97-56-3

611-006-00-3

202-591-2

o-aminoazotoluen
4-amino-2',3-dimethylazobenzen
4-o-tolylazo-o-toluidin

6

99-55-8

202-765-8

5-nitro-o-toluidin

7

106-47-8

203-401-0

4-chloranilin

8

615-05-4

210-406-1

4-methoxy-m-phenylendiamin

9

101-77-9

202-974-4

4,4'-methylendianilin
4,4'-diaminodiphenylmethan

612-137-00-9

612-051-00-1
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EF-nummer

Stof

10

91-94-1

612-068-00-4

202-109-0

3,3'-dichlorbenzidin
3,3'-dichlorbiphenyl-4,4'-diamin

11

119-90-4

612-036-00-X

204-355-4

3,3'-dimethoxybenzidin
o-dianisidin

12

119-93-7

612-041-00-7

204-358-0

3,3'-dimethylbenzidin
4,4'-bis-o-toluidin

13

838-88-0

612-085-00-7

212-658-8

4,4'-methylendi-o-toluidin

14

120-71-8

204-419-1

6-methoxy-m-toluidin
p-cresidin

15

101-14-4

202-918-9

4,4'-methylen-bis-(2-chloranilin)
2,2'-dichlor-4,4'-methylendianilin

16

101-80-4

202-977-0

4,4'-oxydianilin

17

139-65-1

205-370-9

4,4'-thiodianilin

18

95-53-4

612-091-00-X

202-429-0

o-toluidin
2-aminotoluen

19

95-80-7

612-099-00-3

202-453-1

4-methyl-m-phenylendiamin

20

137-17-7

205-282-0

2,4,5-trimethylanilin

21

90-04-0

612-035-00-4

201-963-1

o-anisidin
2-methoxyanilin

22

60-09-3

611-008-00-4

200-453-6

4-amino-azobenzen«

612-078-00-9
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II
(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 10. september 2002
om ændring af beslutning 98/676/EF for så vidt angår fluazolat
(meddelt under nummer K(2002) 3324)
(EØS-relevant tekst)

(2002/748/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

dets nedbrydningsprodukters skæbne i miljøet. Dossieret
kan derfor ikke længere betragtes som komplet.
(5)

Ansøgeren har meddelt Det Forenede Kongerige og
Kommissionen, at den ikke længere vil støtte den igangværende behandling og ikke vil indsende yderligere data
for det aktive stof eller dets nedbrydningsprodukter. Som
følge heraf står det fast, at dossieret ikke vil blive
afsluttet, og at det således vil være umuligt for Det
Forenede Kongerige at udarbejde en vurderingsrapport
om fluazolat og distribuere den til Kommissionen og de
øvrige medlemsstater. Der bør derfor ikke længere være
mulighed for midlertidigt at godkende fluazolat.

(6)

En frist for bortskaffelse, opbevaring, afsætning eller
anvendelse af bestående lagre af plantebeskyttelsesmidler,
der indeholder fluazolat, er ikke nødvendig, da ingen
medlemsstater har godkendt dette aktive stof midlertidigt.

(7)

Beslutning 98/676/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for
Fødevarekæden og Dyresundhed —

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli
1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), senest
ændret ved Kommissionens direktiv 2002/37/EF (2), særlig
artikel 6, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

I henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF
modtog Det Forenede Kongerige den 29. september
1997 en ansøgning fra Twinagro Ltd om optagelse af det
aktive stof fluazolat i bilag I til direktiv 91/414/EØF.
Ved Kommissionens beslutning 98/676/EF (3) blev det
bekræftet, at dossieret ved en første vurdering var
»komplet«, idet det principielt kunne anses for at opfylde
data- og informationskravene i bilag II og III til direktiv
91/414/EØF.

(3)

Medlemsstaterne fik derved mulighed for midlertidigt at
godkende plantebeskyttelsesmidler, der indeholder fluazolat, i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, i direktiv
91/414/EØF. Ingen medlemsstat har udnyttet denne
mulighed.

(4)

Det Forenede Kongerige, som er rapporterende medlemsstat, har over for Kommissionen anført, at en grundig
behandling af dossieret har afsløret, at flere supplerende
data stadig er påkrævet i henhold til bilag II og III til
direktiv 91/414/EØF, hovedsagelig for det aktive stof og

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
(1) EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.
(2) EFT L 117 af 4.5.2002, s. 10.
(3) EFT L 317 af 26.11.1998, s. 47.

Artikel 1, nr. 4, i beslutning 98/676/EF udgår.
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Artikel 2
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. september 2002.
På Kommissionens vegne
David BYRNE

Medlem af Kommissionen

