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(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1850/2002
af 17. oktober 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 18. oktober 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 17. oktober 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 17. oktober 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
204
999
052
999
052
999
052
388
524
528
999
052
064
400
999
388
400
404
512
800
804
999
052
999

85,3
29,0
87,4
67,2
96,3
96,3
82,0
82,0
58,2
75,3
54,4
51,6
59,9
106,1
135,5
203,3
148,3
88,3
84,0
91,9
93,8
179,7
95,4
105,5
90,5
90,5

0707 00 05
0709 90 70
0805 50 10

0806 10 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. 2020/2001 (EFT L 273 af 16.10.2001, s. 6). Koden
»999« repræsenterer »anden oprindelse«.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1851/2002
af 17. oktober 2002
om ændring af forordning (EF) nr. 1080/2002 om åbning af en løbende licitation med henblik på
eksport af rug, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse, til visse tredjelande
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(2)

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

Forordning (EF) nr. 1080/2002 bør derfor ændres, for så
vidt angår eksportbestemmelsesstederne.

(3)

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 af
30. juni 1992 om den fælles markedsordning for korn (1),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1666/2000 (2), særlig
artikel 5, og

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1080/2002 (3)
blev der åbnet en licitation med henblik på eksport af
rug, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse.
Bestemmelsesstederne for den pågældende eksport er alle
tredjelande, undtagen landene i zone VII som defineret i
bilaget til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2145/
92 (4), ændret ved forordning (EF) nr. 3304/94 (5), og
Estland, Letland, Litauen, Polen, Tjekkiet, Slovakiet,
Ungarn, Norge, Færøerne, Island, Rusland, Belarus,
Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Slovenien, det tidligere
Jugoslaviens territorium (med undtagelse af Slovenien,
Kroatien og Bosnien-Hercegovina), Albanien, Rumænien,
Bulgarien, Armenien, Georgien, Aserbajdsjan, Moldova,
Ukraine, Kasakhstan, Kirgisistan, Usbekistan, Tadsjikistan
og Turkmenistan. På grund af situationen på de forskellige markeder i tredjelandene bør Schweiz og Liechtenstein udelukkes som bestemmelsessted for eksporten i
forbindelse med denne licitation.

Artikel 1
Artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1080/2002 affattes
således:
»1. Licitationen omfatter maksimalt 1 000 000 t rug
med henblik på eksport til alle tredjelande, undtagen
landene i zone VII som defineret i bilaget til forordning
(EØF) nr. 2145/92 og Schweiz, Liechtenstein, Estland,
Letland, Litauen, Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn, Norge,
Færøerne, Island, Rusland, Belarus, Bosnien-Hercegovina,
Kroatien, Slovenien, det tidligere Jugoslaviens territorium
(med undtagelse af Slovenien, Kroatien og Bosnien-Hercegovina), Albanien, Rumænien, Bulgarien, Armenien, Georgien, Aserbajdsjan, Moldova, Ukraine, Kasakhstan, Kirgisistan, Usbekistan, Tadsjikistan og Turkmenistan.«
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 17. oktober 2002.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21.
EFT L 193 af 29.7.2000, s. 1.
EFT L 164 af 22.6.2002, s. 11.
EFT L 214 af 30.7.1992, s. 20.
EFT L 341 af 30.12.1994, s. 48.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1852/2002
af 17. oktober 2002
om fastsættelse af den rentesats, der skal anvendes ved beregningen af finansieringsomkostninger i
forbindelse med interventioner i form af opkøb, oplagring og afsætning
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

regnskabsårets afslutning. Da der fra en medlemsstat ikke
foreligger nogen underretning, er den renteudgift, som
skal anvendes, fastsat på grundlag af den referencerentesats, der er anført i bilaget til nævnte forordning.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1883/78 af 2.
august 1978 om de almindelige regler for finansiering af interventioner gennem Den Europæiske Udviklings- og Garantifond
for Landbruget, Garantisektionen (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1259/96 (2), særlig artikel 5, og

(4)

Det er nødvendigt at fastsætte rentesatser for regnskabsåret 2003 efter disse bestemmelser.

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra EUGFL-Komitéen —

ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

I artikel 3 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 411/88
af 12. februar 1988 om den metode og den rentesats,
der skal anvendes ved beregning af finansieringsomkostninger i forbindelse med interventioner i form af opkøb,
aflagring og afsætning (3), senest ændret ved forordning
(EF) nr. 2623/1999 (4), er det fastsat, at den ensartede
rentesats, der anvendes til beregning af finansieringsomkostningerne i forbindelse med interventioner, svarer til
Euribor-satserne for tremånederslån og tolvmånederslån
med en vægtning af disse på henholdsvis en tredjedel og
to tredjedele.
Kommissionen fastsætter rentesatsen inden begyndelsen
af hvert regnskabsår for EUGFL, Garantisektionen, på
grundlag af de rentesatser, som er konstateret i en
periode på seks måneder inden fastsættelsen.
I henhold til artikel 4, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 411/
88 fastsættes der en særlig rentesats for en medlemsstat,
hvis satsen for den pågældende medlemsstats renteudgifter i mindst seks måneder er lavere end den ensartede
rentesats, der er fastsat for Fællesskabet. Medlemsstaterne
har underrettet Kommissionen om udgifterne inden

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
For de udgifter, der skal afholdes for regnskabsåret 2003 af
EUGFL, Garantisektionen,
1) fastsættes den rentesats, som er omhandlet i artikel 3 i
forordning (EØF) nr. 411/88, til 3,6 %
2) fastsættes den særlige rentesats, som er omhandlet i artikel 4
i forordning (EØF) nr. 411/88, til:
— 3,5 % for Grækenland og Frankrig
— 3,4 % for Østrig
— 3,3 % for Irland.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i
De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 1. oktober 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 17. oktober 2002.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT L 216 af 5.8.1978, s. 1.
EFT L 163 af 2.7.1996, s. 10.
EFT L 40 af 13.2.1988, s. 25.
EFT L 318 af 11.12.1999, s. 14.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1853/2002
af 17. oktober 2002
om ændring af forordning (EF) nr. 2305/95 om gennemførelsesbestemmelser til den ordning, der er
fastsat i frihandelsaftalerne mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Estland, Letland
og Litauen på den anden side for så vidt angår svinekød, og om ændring af forordning (EF) nr.
1117/2002 om fastsættelse af den mængde, der er til rådighed for fjerde kvartal af 2002 for
bestemte svinekødsprodukter under den ordning, der er fastsat i frihandelsaftalerne mellem Det
Europæiske Fællesskab på den ene side og Estland, Letland og Litauen på den anden side for så vidt
angår svinekød
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1151/2002 af
27. juni 2002 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 (1),
særlig artikel 1, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

mængder, der er angivet i bilag II til nærværende forordning.
(3)

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Kommissionens forordning (EF) nr. 2305/95 (2), senest
ændret ved forordning (EF) nr. 1539/2002 (3), fastsætter
regler for anvendelsen i svinekødssektoren af de
ordninger, der er omhandlet i disse aftaler. Ved en fejltagelse blev der ved den sidste ændring ikke indføjet en ny
gruppe produkter som fastsat i bilag C, litra b), til forordning (EF) nr. 1151/2002. Der bør foretages en ændring
af del C i bilag I til forordning (EF) nr. 2305/95.

Bilag I, del C, i forordning (EF) nr. 2305/95 erstattes af bilag I
til nærværende forordning.

Kommissionens forordning (EF) nr. 1117/2002 (4) fastsætter i henhold til forordning (EF) nr. 2305/95 de
mængder, der er til rådighed for perioden fra 1. oktober
til 31. december 2002. Forordningen bør ændres i overensstemmelse med den nye gruppe af produkter med de

Artikel 3

Artikel 2
Bilaget i forordning (EF) nr. 1117/2002 erstattes af bilag II til
nærværende forordning.

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i
De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Artikel 1 anvendes fra den 1. juli 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 17. oktober 2002.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT L 170 af 29.6.2002, s. 15.
EFT L 233 af 30.9.1995, s. 45.
EFT L 233 af 30.8.2002, s. 3.
EFT L 168 af 27.6.2002, s. 38.
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BILAG I
»C. PRODUKTER MED OPRINDELSE I ESTLAND
Nedsættelse af tolden i den fælles toldtarif med 100 %
(tons)
Gruppe

Løbenummer

KN-kode

21

09.4583

ex 0203 (1) (2)
Svinekød, fersk, kølet eller frosset

22

09.4584

ex 1601 00
Pølser og lignende varer, af kød, slagteaffald eller blod, bortset fra
KN-kode 1601 00 10

1.7.2002 til
30.6.2003

Årlig stigning fra
1.7.2003

2 000

375

960

180

100

30

ex 1602 41
Andre varer af kød, slagteaffald eller blod af svin, tilberedte eller konserverede
Skinker og stykker heraf, bortset fra KN-kode 1602 41 90
ex 1602 42
Andre varer af kød, slagteaffald eller blod af svin, tilberedte eller konserverede
Bov og stykker heraf, bortset fra KN-kode 1602 42 90
ex 1602 49
Andre varer af kød, slagteaffald eller blod af svin, tilberedte eller konserverede
Andre tilberedte varer, herunder blandinger, bortset fra 1602 49 90
E1

09.4853

0210 19
Kød af svin, tørret eller røget, andre varer

(1) Undtagen udskåret mørbrad.
(2) Undtagen KN-kode 0203 11 90, 0203 12 90, 0203 19 90, 0203 21 90, 0203 22 90 og 0203 29 90.«

BILAG II
»BILAG
(tons)
Gruppe

Samlet mængde, der er disponibel i perioden fra
1.10. til 31.12.2002

18

900,0

L1

180,0

19

750,0

20

90,0

21

1 000,0

22

480,0

E1

50,0«
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1854/2002
af 17. oktober 2002
om ændring af forordning (EF) nr. 2879/2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2702/1999 om oplysningskampagner og salgsfremmende foranstaltninger for landbrugsprodukter i tredjelande
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(4)

Under disse omstændigheder bør fristen for Kommissionens beslutning derfor udsættes til den 15. november
2002, så gennemgangen og udvælgelsen af programmer
kan afsluttes.

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med den udtalelse, der blev afgivet på det
fælles møde for forvaltningskomitéerne vedrørende
fremme af landbrugsprodukter —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2702/1999 af
14. december 1999 om oplysningskampagner og salgsfremmende foranstaltninger for landbrugsprodukter i tredjelande (1),
særlig artikel 11, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2879/2000 (2),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1955/2001 (3), blev
der fastsat gennemførelsesbestemmelser til nævnte
forordning.
I artikel 9, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2879/2000 blev
fristen for Kommissionens beslutning om programmerne
og de tilknyttede gennemførelsesorganer fastsat til den
30. september.
De programforslag, som medlemsstaterne har indsendt i
2002, kræver supplerende oplysninger, som Kommissionen vil modtage i nær fremtid.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
I artikel 9, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2879/2000 affattes
sidste afsnit således:
»For programmer forelagt i 2002 træffer Kommissionen
dog sin beslutning senest den 15. november 2002.«
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 17. oktober 2002.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 327 af 21.12.1999, s. 7.
(2) EFT L 333 af 29.12.2000, s. 63.
(3) EFT L 266 af 6.10.2001, s. 8.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1855/2002
af 17. oktober 2002
om fastlæggelse af, i hvilket omfang ansøgninger om udstedelse af eksportlicenser indgivet i
oktober 2002 for oksekødsprodukter, der nyder særbehandling ved indførsel til et tredjeland, kan
imødekommes
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1445/
95 af 26. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser for
ordningen med import- og eksportlicenser for oksekød og om
ophævelse af forordning (EØF) nr. 2377/80 (1), senest ændret
ved forordning (EF) nr. 2492/2001 (2), særlig artikel 12, stk. 8,
og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I artikel 12 i forordning (EF) nr. 1445/95 er der fastsat
nærmere bestemmelser vedrørende ansøgningerne om
eksportlicenser for de i artikel 1 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2973/79 (3), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 3434/87 (4), omhandlede produkter.

(2)

Ved forordning (EØF) nr. 2973/79 er det fastsat, hvilke
mængder kød der kan udføres i henhold til denne

forordning for fjerde kvartal af 2002. Der er ikke ansøgt
om eksportlicenser for oksekød —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Der er ikke indgivet ansøgninger om eksportlicens for det i
forordning (EØF) nr. 2973/79 omhandlede oksekød for fjerde
kvartal af 2002.
Artikel 2
Der kan i løbet af de ti første dage af første kvartal af 2003
indgives ansøgninger for 1 250 t kød som omhandlet i artikel
1 i henhold til artikel 12 i forordning (EF) nr. 1445/95.
Artikel 3
Denne forordning træder i kraft den 18. oktober 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 17. oktober 2002.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug

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

EFT L 143 af 27.6.1995, s. 35.
EFT L 337 af 20.12.2001, s. 18.
EFT L 336 af 29.12.1979, s. 44.
EFT L 327 af 18.11.1987, s. 7.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1856/2002
af 17. oktober 2002
om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af
forordning (EF) nr. 1484/95
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(2)

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

(3)

Af hensyn til markedssituationen bør ændringen
gennemføres snarest.

(4)

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

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2771/75 af
29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for æg (1),
senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 493/
2002 (2), særlig artikel 5, stk. 4,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2777/75 af
29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for fjerkrækød (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 493/2002,
særlig artikel 5, stk. 4,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2783/75 af
29. oktober 1975 om den fælles handelsordning for ægalbumin
og mælkealbumin (4), senest ændret Kommissionens forordning
(EF) nr. 2916/95 (5), særlig artikel 3, stk. 4, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1484/95 (6),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1659/2002 (7), er
der fastsat gennemførelsesbestemmelser til ordningen for
tillægsimport og repræsentative priser for fjerkrækød og
æg og ægalbumin.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Bilag I til forordning (EF) nr. 1484/95 affattes som vist i bilaget
til denne forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 18. oktober 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 17. oktober 2002.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug

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

EFT L 282 af 1.11.1975, s. 49.
EFT L 77 af 20.3.2002, s. 7.
EFT L 282 af 1.11.1975, s. 77.
EFT L 282 af 1.11.1975, s. 104.
EFT L 305 af 19.12.1995, s. 49.
EFT L 145 af 29.6.1995, s. 47.
EFT L 251 af 19.9.2002, s. 4.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 17. oktober 2002 om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg
og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95
»BILAG I

Repræsentativ
pris
(EUR/100 kg)

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

KN-kode

Varebeskrivelse

0207 12 90

Høns, plukkede, rensede, uden hoved og fødder,
og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte
65 pct.-høns), eller i anden form, frosne

88,0

9

01

0207 14 10

Udskårne udbenede stykker af høns af arten Gallus
domesticus, frosne

186,5
187,7
188,1
286,5

37
36
36
4

01
02
03
04

0207 14 60

Lår og stykker deraf af høns af arten Gallus
domesticus, frosne

94,6

15

01

0207 27 10

Udskårne udbenede stykker af kalkun, frosne

225,5

21

01

1602 32 11

Tilberedninger af høns af arten Gallus domesticus,
ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt

205,0
208,7

25
23

01
02

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

Oprindelse (1)
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1857/2002
af 17. oktober 2002
om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for ægsektoren
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

fastsætte restitutionen til et beløb, som gør det muligt
for Fællesskabet at deltage i den internationale handel, og
som også tager hensyn til karakteren af udførslen af disse
produkter, samt til deres betydning på nuværende tidspunkt.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2771/75 af
29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for æg (1),
senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 493/
2002 (2), særlig artikel 8, stk. 3, og

(4)

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

ud fra følgende betragtninger:
(1)

I henhold til artikel 8 i forordning (EØF) nr. 2771/75
kan forskellen mellem verdensmarkedspriserne og priserne inden for Fællesskabet for de produkter, som er
nævnt i artikel 1, stk. 1, i forordningen, udlignes ved en
eksportrestitution.

(2)

Den nuværende markedssituation i visse tredjelande og
konkurrencen på visse destinationer gør det nødvendigt
at fastsætte en differentieret restitution for visse ægprodukter.

(3)

Anvendelsen af disse regler og kriterier på den nuværende markedssituation inden for ægsektoren fører til at

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Koden over de produkter, ved hvis udførsel den i artikel 8 i
forordning (EØF) nr. 2771/75 omhandlede restitution ydes,
samt restitutionsbeløbene fastsættes som angivet i bilaget.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 18. oktober 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 17. oktober 2002.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 282 af 1.11.1975, s. 49.
(2) EFT L 77 af 20.3.2002, s. 7.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 17. oktober 2002 om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for ægsektoren
Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

0407 00 11 9000
0407 00 19 9000
0407 00 30 9000

E07
E07
E09
E10
E11
E04
E04
E04
E06
E04

EUR/100 stk.
EUR/100 stk.
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg

0408 11 80 9100
0408 19 81 9100
0408 19 89 9100
0408 91 80 9100
0408 99 80 9100

Restitutionsbeløb

1,70
0,80
10,00
35,00
5,00
20,00
10,00
10,00
60,00
15,00

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens ændrede forordning
(EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).
De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2020/2001 (EFT L 273 af
16.10.2001, s. 6).
De øvrige bestemmelsessteder er fastsat som følger:
E04
E06
E07
E09
E10
E11

alle bestemmelsessteder, med undtagelse af Schweiz og Estland
alle bestemmelsessteder, med undtagelse af Schweiz, Estland og Litauen
alle bestemmelsessteder, med undtagelse af Amerikas Forenede Stater, Estland og Litauen
Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, De Forenede Arabiske Emirater, Yemen, Hongkong SAR, Rusland, Tyrkiet
Sydkorea, Japan, Malaysia, Thailand, Taiwan, Filippinerne
alle bestemmelsessteder, med undtagelse af Schweiz, Estland, Litauen og grupperne E09 og E10.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1858/2002
af 17. oktober 2002
om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for fjerkrækødssektoren
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

handel, og som også tager hensyn til karakteren af
udførslen af disse produkter, samt til deres betydning på
nuværende tidspunkt.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2777/75 af
29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for fjerkrækød (1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF)
nr. 493/2002 (2), særlig artikel 8, stk. 3, og

(3)

ud fra følgende betragtninger:

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

(1)

(2)

I henhold til artikel 8 i forordning (EØF) nr. 2777/75
kan forskellen mellem verdensmarkedspriserne og priserne inden for Fællesskabet for de produkter, som er
nævnt i artikel 1, stk. 1, i forordningen, udlignes ved en
eksportrestitution.
Anvendelsen af disse regler og kriterier på den nuværende markedssituation inden for fjerkrækødssektoren
fører til at fastsætte restitutionen til et beløb, som gør
det muligt for Fællesskabet at deltage i den internationale

Artikel 1
Kodefortegnelsen over de produkter, ved hvis udførsel den i
artikel 8 i forordning (EØF) nr. 2777/75 omhandlede restitution
ydes, samt restitutionsbeløbene fastsættes som angivet i bilaget.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 18. oktober 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 17. oktober 2002.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 282 af 1.11.1975, s. 77.
(2) EFT L 77 af 20.3.2002, s. 7.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 17. oktober 2002 om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for fjerkrækødssektoren
Produktkode

Bestemmelse

Måleenhed

Restitutionsbeløb

0105 11 11 9000
0105 11 19 9000
0105 11 91 9000
0105 11 99 9000
0105 12 00 9000
0105 19 20 9000
0207 12 10 9900
0207 12 10 9900
0207 12 90 9190
0207 12 90 9190
0207 12 90 9990
0207 12 90 9990
0207 14 20 9900
0207 14 60 9900
0207 14 70 9190
0207 14 70 9290

V04
V04
V04
V04
V04
V04
V01
A24
V01
A24
V01
A24
V03
V03
V03
V03

EUR/100 stk.
EUR/100 stk.
EUR/100 stk.
EUR/100 stk.
EUR/100 stk.
EUR/100 stk.
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg

0,80
0,80
0,80
0,80
1,70
1,70
44,00
44,00
44,00
44,00
44,00
44,00
5,00
5,00
5,00
5,00

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens ændrede forordning
(EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).
De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2020/2001 (EFT L 273 af
16.10.2001, s. 6).
De øvrige bestemmelsessteder er fastsat som følger:
V01 Angola, Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, De Forenede Arabiske Emirater, Jordan, Yemen,
Libanon, Irak, Iran
V03 alle bestemmelsessteder, med undtagelse af Amerika Forenede Stater og områderne A24 og A26
V04 alle bestemmelsessteder, med undtagelse af Amerikas Forenede Stater og Estland.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1859/2002
af 17. oktober 2002
om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i
sektoren for sukker
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

markedet. Der skal heller ikke tages hensyn til tilbudspriser, som ikke kan anses for repræsentative for markedets faktiske udvikling.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
(5)

For at opnå sammenlignelige oplysninger
melasse af standardkvalitet skal priserne alt
teten af den tilbudte melasse forhøjes eller
det omfang, der følger af anvendelsen af
forordning (EØF) nr. 785/68.

(6)

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

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. 1422/
95 af 23. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser for
import af melasse inden for sektoren for sukker og om ændring
af forordning (EØF) nr. 785/68 (3), særlig artikel 1, stk. 2, og
artikel 3, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:

vedrørende
efter kvalinedsættes i
artikel 6 i

(1)

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

(7)

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

(2)

Den repræsentative pris for melasse beregnes for et EFgrænseovergangssted, som er Amsterdam. Denne pris
skal beregnes på grundlag af de gunstigste købsmuligheder på verdensmarkedet, som konstateres på grundlag
af noteringer eller priser på dette marked, der er justeret
under hensyntagen til eventuelle kvalitetsforskelle i
forhold til standardkvaliteten. Standardkvaliteten for
melasse blev defineret ved forordning (EØF) nr. 785/68.

(8)

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

(9)

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

(3)

(4)

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

Ved konstateringen af de gunstigste købsmuligheder på
verdensmarkedet skal der tages hensyn til samtlige oplysninger om tilbud på verdensmarkedet, om konstaterede
priser på vigtige markeder i tredjelande samt om købekontrakter indgået i den internationale samhandel, som
Kommissionen har fået kendskab til enten gennem
medlemsstaterne eller på eget initiativ. Ved denne
konstatering kan et gennemsnit af flere priser lægges til
grund i henhold til artikel 7 i forordning (EØF) nr. 785/
68 på betingelse af, at dette gennemsnit kan anses som
repræsentativt for markedets faktiske tendens.
Der skal ikke tages hensyn til oplysningerne, når det ikke
drejer sig om produkter af sund og sædvanlig handelskvalitet, eller når den i tilbuddet nævnte pris kun
vedrører en ringe mængde, der ikke er repræsentativ for
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. 12.
EFT L 145 af 27.6.1968, s. 12.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

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

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 18. oktober 2002.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 17. oktober 2002.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug

BILAG
til Kommissionens forordning af 17. oktober 2002 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af
tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker
(EUR)

Repræsentativ pris
pr. 100 kg netto af det
pågældende produkt

Tillægstold
pr. 100 kg netto af det
pågældende produkt

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

1703 10 00 (1)

8,35

—

0

1703 90 00 ( )

11,71

—

0

KN-kode

1

(1) Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i artikel 1 i forordning (EØF) nr. 785/68, som ændret.
(2) Dette beløb erstatter i overensstemmelse med artikel 5 i forordning (EF) nr. 1422/95 toldsatsen i den fælles toldtarif fastsat for disse
produkter.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1860/2002
af 17. oktober 2002
om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(4)

Situationen på verdensmarkedet eller de særlige krav på
visse markeder kan gøre det nødvendigt at differentiere
restitutionen for sukker efter dets bestemmelse.

(5)

I særlige tilfælde kan restitutionsbeløbet fastsættes i retsakter af anden karakter.

(6)

Restitutionen skal fastsættes hver anden uge. Den kan
ændres i mellemtiden.

(7)

Anvendelsen af disse bestemmelser på den nuværende
situation på sukkermarkedet, navnlig på noteringer eller
kurser på sukker i Fællesskabet og på verdensmarkedet,
fører til at fastsætte restitutionerne til de beløb, der er
angivet i bilaget.

(8)

Forordning (EF) nr. 1260/2001 indeholder ingen bestemmelser om forlængelse af ordningen for udligning af
lageromkostninger fra den 1. juli 2001. Der bør derfor
tages hensyn hertil ved fastsættelsen af de restitutioner,
der ydes, når eksporten foregår efter den 30. september
2001.

(9)

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),
ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 680/2002 (2),
særlig artikel 27, stk. 5, andet afsnit, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

I henhold til artikel 27 i forordning (EF) nr. 1260/2001
kan forskellen mellem noteringerne og priserne på
verdensmarkedet for de produkter, som er nævnt i
forordningens artikel 1, stk. 1, litra a), og priserne for
disse produkter inden for Fællesskabet udlignes ved en
eksportrestitution.
I henhold til forordning (EF) nr. 1260/2001 skal restitutionerne for hvidt sukker og råsukker, der ikke er denatureret, og som udføres i uforarbejdet stand, fastsættes
under hensyntagen til situationen på fællesskabsmarkedet
og på verdensmarkedet for sukker og navnlig under
hensyntagen til de pris- og omkostningsfaktorer, som er
nævnt i forordningens artikel 28. Ifølge samme artikel
skal der endvidere tages hensyn til de påtænkte udførslers økonomiske aspekt.
For råsukkers vedkommende skal restitutionen fastsættes
for standardkvaliteten. Denne er defineret i bilag I, punkt
II, i forordning (EF) nr. 1260/2001. Denne restitution
fastsættes i øvrigt i overensstemmelse med artikel 28,
stk. 4, i forordning (EF) nr. 1260/2001. Kandissukker er
defineret i Kommissionens forordning (EF) nr. 2135/95
af 7. september 1995 om gennemførelsesbestemmelser
for eksportrestitutioner i sukkersektoren (3). Den således
beregnede restitution bør, for så vidt angår sukker tilsat
smagsstoffer eller farvestoffer, gælde for det pågældende
sukkers saccharoseindhold og fastsættes pr. 1 % af dette
indhold.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Eksportrestitutionerne for de produkter, der er nævnt i artikel
1, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1260/2001, i uforarbejdet stand og ikke denaturerede, fastsættes til de beløb, der er
angivet i bilaget.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 18. oktober 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 17. oktober 2002.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1.
(2) EFT L 104 af 20.4.2002, s. 26.
(3) EFT L 214 af 8.9.1995, s. 16.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 17. oktober 2002 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og
råsukker i uforarbejdet stand
Produktkode

Bestemmelse

Måleenhed

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

A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00

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

A00
A00
A00
A00

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

Restitutionsbeløb

42,17
41,14
42,17
41,14

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

0,4584
45,84
44,72
44,72
0,4584

(1) Dette beløb anvendes for råsukker med et udbytte på 92 %. Såfremt det udførte råsukkers udbytte ikke udgør 92 %, beregnes størrelsen af
den restitution, der skal anvendes, i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 28, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001.
(2) Denne fastsættelse blev suspenderet ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 2689/85 (EFT L 255 af 26.9.1985, s. 12), ændret ved
forordning (EØF) nr. 3251/85 (EFT L 309 af 21.11.1985, s. 14).

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens ændrede forordning
(EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret.
De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2020/2001 (EFT L 273 af
16.10.2001, s. 6).
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1861/2002
af 17. oktober 2002
om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med
den ellevte dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1331/2002
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),
særlig artikel 27, stk. 5, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1331/
2002 af 23. juli 2002 om en særlig løbende licitation for
produktionsåret 2002/03 med henblik på fastsættelse af
en eksportafgift og/eller eksportrestitution for hvidt
sukker (3) foranstaltes dellicitationer med henblik på
eksport af dette sukker.
I henhold til bestemmelserne i artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1331/2002 fastsættes der i påkommende
tilfælde for den pågældende dellicitation et maksimalt
restitutionsbeløb især under hensyntagen til situationen

og den forventede udvikling på markedet for sukker i
Fællesskabet og på verdensmarkedet.
(3)

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

(4)

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
For den ellevte dellicitation for hvidt sukker, ifølge forordning
(EF) nr. 1331/2002, fastsættes maksimumseksportrestitutionen
til 47,815 EUR/100 kg.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 18. oktober 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 17. oktober 2002.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1.
(2) EFT L 104 af 20.4.2002, s. 26.
(3) EFT L 195 af 24.7.2002, s. 6.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1862/2002
af 17. oktober 2002
om bud for udførsel af byg, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 901/
2002 omhandlede licitation
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

bud efter fremgangsmåden i artikel 23 i forordning
(EØF) nr. 1766/92 beslutte, at licitationen skal være uden
virkning.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 af
30. juni 1992 om den fælles markedsordning for korn (1),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1666/2000 (2),

(3)

Under henvisning til bl.a. kriterierne i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1501/95 bør der ikke fastsættes nogen
maksimumsrestitution.

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/
95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til
Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af
eksportrestitutioner for korn samt de foranstaltninger, der skal
træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1163/2002 (4),
ændret ved forordning (EF) nr. 1324/2002 (5), særlig artikel 4,
og

(4)

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

ud fra følgende betragtninger:
(1)

En licitation over restitutionen ved udførsel af byg til alle
tredjelande undtagen Amerikas Forenede Stater, Canada,
Estland og Letland blev åbnet ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 901/2002 (6), ændret ved forordning
(EF) nr. 1230/2002 (7).

(2)

I overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr.
1501/95 kan Kommissionen på grundlag af de meddelte

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De bud, der er meddelt fra den 11. til den 17. oktober 2002
inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 901/2002
omhandlede licitation over restitutionen ved udførsel af byg,
skal være uden virkning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 18. oktober 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 17. oktober 2002.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21.
EFT L 193 af 29.7.2000, s. 1.
EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7.
EFT L 170 af 29.6.2002, s. 46.
EFT L 194 af 23.7.2002, s. 26.
EFT L 127 af 9.5.2002, s. 11.
EFT L 180 af 10.7.2002, s. 3.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1863/2002
af 17. oktober 2002
om bud for udførsel af rug, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 900/
2002 omhandlede licitation
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 af
30. juni 1992 om den fælles markedsordning for korn (1),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1666/1999 (2),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/
95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til
Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af
eksportrestitutioner for korn samt de foranstaltninger, der skal
træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1163/2002 (4),
ændret ved forordning (EF) nr. 1324/2002 (5), særlig artikel 7,
og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

En licitation over restitutionen og/eller afgiften ved
udførsel af rug til alle tredjelande, med undtagelse af
Ungarn, Estland, Litauen og Letland, blev åbnet ved
Kommissionens forordning (EF) nr. 900/2002 (6), ændret
ved forordning (EF) nr. 1632/2002 (7).

(2)

I overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr.
1501/95 kan Kommissionen på grundlag af de meddelte

bud efter proceduren i artikel 23 i forordning (EØF) nr.
1766/92 beslutte, at licitationen skal være uden virkning.
(3)

Under henvisning til bl.a. kriterierne i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1501/95 bør der ikke fastsættes nogen
maksimumsrestitution.

(4)

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De bud, der er meddelt fra den 11. til den 17. oktober 2002
inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 900/2002
omhandlede licitation over restitutionen eller afgiften ved
udførsel af rug, skal være uden virkning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 18. oktober 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 17. oktober 2002.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21.
EFT L 193 af 29.7.2000, s. 1.
EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7.
EFT L 170 af 29.6.2002, s. 46.
EFT L 194 af 23.7.2002, s. 26.
EFT L 142 af 31.5.2002, s. 14.
EFT L 247 af 14.9.2002, s. 3.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1864/2002
af 17. oktober 2002
om bud for udførsel af blød hvede, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr.
899/2002 omhandlede licitation
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 af
30. juni 1992 om den fælles markedsordning for korn (1),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1666/2000 (2),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/
95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til
Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af
eksportrestitutioner for korn samt de foranstaltninger, der skal
træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1163/2002 (4)
ændret ved forordning (EF) nr. 1324/2002 (5), særlig artikel 4,
og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

En licitation over restitutionen ved udførsel af blød
hvede til alle tredjelande, med undtagelse af Polen,
Estland, Litauen og Letland, blev åbnet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 899/2002 (6), ændret ved
forordning (EF) nr. 1520/2002 (7).

(2)

I overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr.
1501/95 kan Kommissionen på grundlag af de meddelte

bud efter proceduren i artikel 23 i forordning (EØF) nr.
1766/92 beslutte, at licitationen skal være uden virkning.
(3)

Under henvisning til bl.a. kriterierne i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1501/95 bør der ikke fastsættes nogen
maksimumsrestitution.

(4)

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De bud, der er meddelt fra den 11. til den 17. oktober 2002
inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 899/2002
omhandlede licitation over restitutionen ved udførsel af blød
hvede, skal være uden virkning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 18. oktober 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 17. oktober 2002.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21.
EFT L 193 af 29.7.2000, s. 1.
EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7.
EFT L 170 af 29.6.2002, s. 46.
EFT L 194 af 23.7.2002, s. 26.
EFT L 133 af 16.5.2001, s. 3.
EFT L 228 af 24.8.2002, s. 18.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1865/2002
af 17. oktober 2002
om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for æg og æggeblommer, der udføres i
form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

samme tidsrum som ved fastsættelsen af restitutionerne
for de samme produkter udført i uforarbejdet stand.
(3)

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 uforandret stand.

(4)

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

(5)

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2771/75 af
29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for æg (1),
senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 493/
2002 (2), særlig artikel 8, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

I henhold til artikel 8, stk. 1, i forordning (EØF) nr.
2771/75 kan forskellen mellem verdensmarkedspriserne
for de produkter, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, i den
pågældende forordning, og priserne inden for Fællesskabet dækkes ved en eksportrestitution når disse
produkter udføres i form af varer der er anført i bilaget
til nævnte forordning. Kommissionens forordning (EF)
nr. 1520/2000 af 13. juli 2000 om fastsættelse af fælles
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. 1052/2002 (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 (EØF) nr. 2771/75.
I henhold til artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1520/
2000 skal restitutionssatsen for 100 kg af hvert af de
basisprodukter, der tages i betragtning, fastsættes for

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De restitutionssatser, der anvendes for de basisprodukter, som
er anført i bilag A til forordning (EF) nr. 1520/2000 og nævnt i
artikel 1, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2771/75, og som
udføres i form af varer, der omfattes af bilag I til forordning
(EØF) nr. 2771/75, fastsættes i overensstemmelse med bilaget
til nærværende forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 18. oktober 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 17. oktober 2002.
På Kommissionens vegne
Erkki LIIKANEN

Medlem af Kommissionen

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

EFT L 282 af 1.11.1975, s. 49.
EFT L 77 af 20.3.2002, s. 7.
EFT L 177 af 15.7.2000, s. 1.
EFT L 160 af 18.6.2002, s. 16.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 17. oktober 2002 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for
æg og æggeblommer, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I
(EUR/100 kg)
KN-kode

0407 00

Varebeskrivelse

Bestemmelse
(1)

Restitutionssatser

02
03
04
01

10,00
35,00
5,00
5,00

01

20,00

01

10,00

01

10,00

01

60,00

01

15,00

Fugleæg med skal, friske, konserverede eller kogte:
– Æg af fjerkræ:

0407 00 30

– – I andre tilfælde:
a) for så vidt angår udførsel af ægalbumin henhørende under
KN-kode 3502 11 90 og 3502 19 90

b) for så vidt angår udførsel af andre varer
0408

Fugleæg uden skal samt æggeblommer, friske, tørrede, kogt i vand
eller dampkogte, formede, frosne eller på anden måde konserverede,
også tilsat sukker eller andre sødemidler:
– Æggeblommer:

0408 11
ex 0408 11 80

– – Tørrede:
– – – Egnet til menneskeføde:
usødet

0408 19

– – I andre tilfælde:
– – – Egnet til menneskeføde:

ex 0408 19 81

– – – – Flydende:
usødet

ex 0408 19 89

– – – – Frosne:
usødet
– Andre varer:

0408 91
ex 0408 91 80

– – Tørrede:
– – – Egnet til menneskeføde:
usødet

0408 99
ex 0408 99 80

– – I andre tilfælde:
– – – Egnet til menneskeføde:
usødet

(1) Bestemmelserne er følgende:
01 tredjelande
02 Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, De Forenede Arabiske Emirater, Yemen, Tyrkiet, Hongkong SAR og Rusland
03 Sydkorea, Japan, Malaysia, Thailand, Taiwan og Filippinerne
04 alle bestemmelser med undtagelse af Schweiz og bestemmelserne nævnt under 02 og 03.
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II
(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

RÅDET

RÅDETS AFGØRELSE
af 8. oktober 2002
om beskikkelse af en tysk suppleant til Regionsudvalget
(2002/809/EF)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 263,
under henvisning til Rådets afgørelse af 22. januar 2002 (1) om beskikkelse af medlemmerne af og
suppleanterne til Regionsudvalget,
i betragtning af, at der er blevet en plads ledig som suppleant til Regionsudvalget, efter at Werner BALLHAUSEN er trådt tilbage, hvilket Rådet blev underrettet om den 15. maj 2002;
under henvisning til indstillingen fra den tyske regering —
TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel
Michael SCHNEIDER beskikkes som suppleant til Regionsudvalget som efterfølger for Werner BALLHAUSEN
for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 25. januar 2006.

Udfærdiget i Luxembourg, den 8. oktober 2002.
På Rådets vegne
T. PEDERSEN

Formand

(1) EFT L 24 af 26.1.2002, s. 38.
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RÅDETS AFGØRELSE
af 8. oktober 2002
om beskikkelse af to medlemmer af og to suppleanter til Regionsudvalget
(2002/810/EF)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 263,
under henvisning til Rådets afgørelse af 22. januar 2002 (1) om beskikkelse af medlemmerne af og
suppleanterne til Regionsudvalget,
i betragtning af, at der er blevet to pladser ledige som medlemmer af og to pladser ledige som suppleanter
til Regionsudvalget, efter at følgende er trådt tilbage: Jan TINDEMANS, hvilket Rådet blev underrettet om den
10. april 2002, H.J.M. KEMPERMAN, hvilket Rådet blev underrettet om den 22. maj 2002, C.W. JACOBS,
hvilket Rådet blev underrettet om den 22. august 2002, A.M.C.A. HOOIJMAIJERS, hvilket Rådet blev underrettet om den 19. juni 2002,
under henvisning til indstillingen fra den nederlandske regering —
TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel
— H.F.M. EVERS beskikkes som medlem af Regionsudvalget som efterfølger for Jan TINDEMANS
— C.W. JACOBS beskikkes som medlem af Regionsudvalget som efterfølger for H.J.M. KEMPERMAN
— P. JANSEN beskikkes som suppleant til Regionsudvalget som efterfølger for C.W. JACOBS
— G.D. DALES beskikkes som suppleant til Regionsudvalget som efterfølger for A.M.C.A. HOOIJMAIJERS
for den resterende del af deres mandatperioder, dvs. indtil den 25. januar 2006.

Udfærdiget i Luxembourg, den 8. oktober 2002.
På Rådets vegne
T. PEDERSEN

Formand

(1) EFT L 24 af 26.1.2002, s. 38.
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RÅDETS BESLUTNING
af 3. oktober 2002
om fastsættelse af vejledende noter til supplering af bilag VII til Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 2001/18/EF om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer og om ophævelse
af Rådets direktiv 90/220/EØF
(2002/811/EF)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2001/18/EF (1), særlig bilag VII, første afsnit,

generelle principper og udformning af den overvågningsplan, der er omhandlet i dette bilag.
(4)

Det i medfør af artikel 30, stk. 2, i direktiv 2001/18/EF
nedsatte udvalg blev hørt den 12. juni 2002 og har ikke
afgivet udtalelse om forslaget til Kommissionens beslutning —

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

(2)

(3)

Ifølge direktiv 2001/18/EF skal der før markedsføringen
af en genetisk modificeret organisme, i det følgende
benævnt »GMO«, eller en kombination af GMO'er, der
udgør eller indgår i et produkt, indgives en anmeldelse
til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor
denne GMO skal markedsføres første gang.
Ifølge direktiv 2001/18/EF skal anmelderen sikre, at
overvågning af og rapportering om udsætning i miljøet
af GMO'er finder sted i overensstemmelse med de betingelser, der er anført i tilladelsen til markedsføring af
GMO'en i henhold til artikel 13, stk. 2, artikel 19, stk. 3,
og artikel 20 i nævnte direktiv. Anmeldelsen skal derfor
indeholde en overvågningsplan, herunder et forslag til
overvågningsplanens varighed, i overensstemmelse med
bilag VII til direktiv 2001/18/EF.
Bilag VII til direktiv 2001/18/EF bør suppleres med
noter, der giver en udførlig vejledning om målsætninger,

(1) EFT L 106 af 17.4.2001, s. 1.

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
De vejledende noter i bilaget til denne beslutning skal anvendes
som et supplement til bilag VII til direktiv 2001/18/EF.
Artikel 2
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Luxembourg, den 3. oktober 2002.
På Rådets vegne
F. HANSEN

Formand
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BILAG
INDLEDNING
Ifølge direktiv 2001/18/EF har anmelderne pligt til at gennemføre overvågningsplaner for at spore og identificere direkte
eller indirekte, umiddelbare, forsinkede eller uforudsete virkninger på menneskers sundhed eller miljøet som følge af
markedsføring af GMO'er, der udgør eller indgår i produkter.
Ifølge direktivets artikel 13, stk. 2, litra e), skal anmelderne ved anmeldelse med henblik på markedsføring af en GMO
forelægge en overvågningsplan i overensstemmelse med direktivets bilag VII. Planen skal omfatte et forslag til overvågningsplanens varighed, der kan være forskellig fra den foreslåede gyldighedsperiode for tilladelsen. Bilag VII indeholder
en generel beskrivelse af de mål, der skal nås, og de generelle principper, der skal følges ved udarbejdelsen af den i artikel
13, stk. 2, artikel 19, stk. 3, og artikel 20 omhandlede overvågningsplan.
Disse vejledende noter har til formål at supplere oplysningerne i bilag VII og inden for direktivets rammer at
— præcisere overvågningsmålene
— præcisere de generelle overvågningsprincipper
— skitsere de generelle rammer for udarbejdelse af hensigtsmæssige overvågningsplaner.
Ifølge direktivets artikel 20, stk. 1, skal anmelderen sikre, at der efter markedsføring af en GMO foretages overvågning
heraf og aflægges rapport om overvågningen på de i tilladelsen fastsatte betingelser. I artikel 19, stk. 3, litra f), hedder
det, at den skriftlige tilladelse i alle tilfælde udtrykkeligt skal angive overvågningskrav i overensstemmelse med bilag VII,
herunder rapporteringsforpligtelser over for Kommissionen og de kompetente myndigheder. For at sikre transparens skal
resultaterne endvidere ifølge artikel 20, stk. 4, gøres offentligt tilgængelige.
Overvågningsplanerne for GMO'er, der skal markedsføres, skal klart udarbejdes fra sag til sag under hensyntagen til
miljørisikovurderingen, de modificerede egenskaber ved den pågældende GMO, den påtænkte brug heraf og recipientmiljøet. Disse vejledende noter skal udgøre en generel ramme og indeholder derfor ikke nærmere retningslinjer for udarbejdelse af overvågningsplaner for alle GMO'er.
Det kan blive nødvendigt at supplere denne ramme med yderligere mere specifikke retningslinjer vedrørende overvågningsplaner eller checklister for særlige egenskaber, afgrøder eller grupper af GMO'er.
Overvågning kan generelt defineres som systematisk måling over tid af variabler og processer og forudsætter, at der er
specifikke grunde til at indsamle sådanne data, f.eks. at sikre, at visse standarder eller betingelser er opfyldt, eller undersøge potentielle ændringer i forhold til visse udgangstilstande. Det er på den baggrund vigtigt at identificere den type
virkninger eller variabler, der skal overvåges, og især de redskaber og systemer, der skal måle dem, samt en passende tidsperiode for målingerne. Overvågningsresultater kan dog være vigtige for udviklingen af yderligere forskning.
En effektiv specifik og generel overvågning forudsætter, at der er udviklet passende metoder, der også er tilgængelige før
overvågningsprogrammerne indledes. Overvågning skal ikke betragtes som egentlig forskning, men som et middel til at
vurdere eller efterprøve resultater og antagelser, der stammer fra tidligere forskning og vurderinger af potentielle risici og
forskning.

A. MÅL
Før markedsføringen af en GMO eller en kombination af GMO'er, der udgør eller indgår i produkter, skal der indgives en
anmeldelse til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den pågældende GMO skal markedsføres første gang.
Ifølge artikel 13, stk. 2, skal anmeldelsen indeholde et teknisk dossier, bl.a. en udførlig miljørisikovurdering.
Formålet med en miljørisikovurdering er ved en konkret vurdering fra sag til sag at identificere og vurdere de potentielle
uønskede direkte, indirekte, umiddelbare eller forsinkede virkninger af en GMO på menneskers sundhed og miljøet, som
markedsføring af GMO'en kan indebære. I vurderingen kan der også være behov for at tage hensyn til potentielle langtidsvirkninger som følge af vekselvirkninger med andre organismer og med miljøet. Vurderingen af sådanne potentielle
uønskede virkninger bør baseres på en fælles metodologi, der bygger på uafhængig og kontrollerbar videnskabelig dokumentation.
Der kan være store forskelle mellem de enkelte GMO'er for så vidt angår de modificerede arters iboende egenskaber såvel
som den specifikke modifikation og de heraf følgende egenskaber. Disse egenskaber vil i vid udstrækning være afgørende
for arten af de potentielle virkninger, markedsføring af en GMO kan indebære.

18.10.2002

18.10.2002

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Efter markedsføring af en GMO er det endvidere nødvendigt at bekræfte, om den risikovurdering, der er gennemført for
den pågældende GMO forud for markedsføringen, er tilstrækkelig. Endvidere må man ikke se bort fra, at der kan optræde
potentielle uønskede virkninger, der ikke er forudset i risikovurderingen. Dette er formålet med overvågning efter
markedsføring, som omhandlet i direktivets artikel 20.
På denne baggrund er sigtet med overvågning efter markedsføring, som beskrevet nærmere i bilag VII,
— at bekræfte, at antagelserne i miljørisikovurderingen vedrørende forekomst og konsekvenser af potentielle uønskede
virkninger af GMO'en eller dens brug er korrekte, og
— at identificere forekomst af uønskede virkninger af GMO'en eller dens brug på menneskers sundhed eller miljøet, der
ikke var forudset i miljørisikovurderingen.

B. GENERELLE PRINCIPPER
Ved overvågning, som beskrevet i artikel 13, 19 og 20 i direktiv 2001/18/EF og i disse vejledende noter, forstås overvågning efter markedsføring, der finder sted, efter at der er givet tilladelse til markedsføring af en given GMO.
Ifølge direktivets artikel 13, stk. 2, litra e), skal en anmeldelse indeholde en overvågningsplan i overensstemmelse med
bilag VII.
Ifølge artikel 19, stk. 3, litra f), skal tilladelsen angive overvågningsplanens varighed og, hvis det er relevant, eventuelle
forpligtelser for personer, der sælger produktet, eller brugere, bl.a. ved dyrkning af GMO'er for så vidt angår niveauet for
den information om lokaliteten, der anses for passende.
På grundlag af anmeldernes rapporter og i overensstemmelse med tilladelsen og den overvågningsplan, der er fastlagt i
tilladelsen, bør den kompetente myndighed, der har modtaget den oprindelige anmeldelse, underrette Kommissionen og
de kompetente myndigheder om resultaterne, og den kan, som anført i artikel 20, stk. 1, om nødvendigt i samråd med
de andre medlemsstater tilpasse overvågningsplanen efter den første overvågningsperiode.
Planlægning er af væsentlig betydning for alle former for overvågning, og ved udarbejdelsen af overvågningsplaner bør
både specifik og generel overvågning tages i betragtning. Endvidere bør overvågning af potentielle uønskede kumulative
langtidsvirkninger betragtes som en obligatorisk bestanddel af overvågningsplanen.
I det omfang specifik overvågning er omfattet af overvågningsplanen, bør den fokusere på de potentielle virkninger som
følge af markedsføringen af en GMO, der er identificeret som et resultat af konklusionerne og antagelserne i miljørisikovurderingen. Mens det på grundlag af risikovurderinger og de foreliggende videnskabelige oplysninger er muligt at forudsige, at visse virkninger vil kunne optræde, er det betydeligt vanskeligere at planlægge overvågning af potentielle virkninger eller variabler, der ikke kan forudses eller beregnes. Gennem hensigtsmæssig planlægning af både specifik og
generel overvågning kan det imidlertid være muligt at optimere muligheden for tidlig detektion af sådanne virkninger.
Udformningen af overvågningsplanen bør derfor omfatte generel overvågning af uventede eller uforudsete uønskede virkninger.
Omkostningseffektiviteten af den specifikke og generelle overvågning bør tages i betragtning i denne forbindelse. Overvågningsplanen bør endvidere være i overensstemmelse med den nyeste videnskabelige indsigt og praksis.
Medlemsstaterne kan også selv bistå med overvågning som led i den generelle forpligtelse i artikel 4, stk. 5, hvor det
hedder, at den kompetente myndighed foranstalter tilsyn og andre passende kontrolforanstaltninger for at sikre, at direktivet overholdes. Medlemsstaterne har i overensstemmelse med traktaten ret til at fastsætte yderligere foranstaltninger
med henblik på f.eks. nationale myndigheders overvågning af og kontrol med markedsførte GMO'er, der udgør eller
indgår i produkter. Det må dog bemærkes, at et sådant tiltag ikke kan erstatte den overvågningsplan, som anmelderne
har ansvaret for (det kan dog udgøre en del af planen, hvis de relevante parter giver deres samtykke).
De data, der indsamles ved overvågningen, bør fortolkes på grundlag af de foreliggende miljøforhold og aktiviteter med
henblik på at fastlægge en egnet reference. Den generelle overvågning og miljøovervågningsprogrammer generelt kan
også være til hjælp i denne sammenhæng. Hvis der iagttages uventede ændringer i miljøet, kan der være behov for yderligere risikovurdering, så det kan fastslås, om de er opstået som følge af markedsføringen af GMO'en eller som følge af
andre faktorer. På denne baggrund kan det også være nødvendigt at overveje muligheden for foranstaltninger til beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet.

C. UDFORMNING AF OVERVÅGNINGSPLANEN
Overvågningsplanerne bør udformes i følgende tre hovedafsnit:
1) overvågningsstrategi
2) overvågningsmetodologi
3) analyse, rapportering og revurdering.
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1. Overvågningsstrategi
Et vigtigt udgangspunkt for overvågningsstrategien består i at identificere, hvilke potentielle virkninger markedsføring af
en GMO kan indebære, i hvilken udstrækning disse virkninger bør overvåges, hvilke metoder der skal anvendes, og hvor
lang en periode overvågningen skal dække.
I første omgang bør der tages hensyn til sandsynligheden for potentielle direkte, indirekte, umiddelbare eller forsinkede
uønskede virkninger af GMO'en på baggrund af den påtænkte anvendelse og recipientmiljøet.
Direkte virkninger sigter til primære virkninger på menneskers sundhed eller miljøet, der er et resultat af GMO'en selv,
og som ikke kan tilskrives en årsagskæde af begivenheder For en afgrødeplante, der er modificeret med henblik på resistens over for et givet insekt, kan de direkte virkninger bestå i, at både målinsekter og andre insekter dør, eller at der sker
ændringer i bestanden som følge af det toksin, GMO'en danner.
Indirekte virkninger sigter til virkninger på menneskers sundhed eller miljøet, som kan tilskrives en årsagskæde af begivenheder. I det ovenfor beskrevne tilfælde kan der f.eks. opstå indirekte virkninger, hvis en reduktion i bestanden af
målinsekter har indflydelse på bestandene af andre organismer, der normalt lever af disse insekter.
Indirekte virkninger kan omfatte vekselvirkninger mellem flere organismer og miljøet, hvilket gør det vanskeligere at
forudsige potentielle virkninger. Det er også sandsynligt, at indirekte virkninger først observeres på et senere stadium.
Disse faktorer må imidlertid medtages i strategien.
Umiddelbare virkninger sigter til virkninger på menneskers sundhed eller miljøet, der observeres i løbet af den periode,
hvor udsætningen af GMO'en sker. Umiddelbare virkninger kan være direkte eller indirekte.
Forsinkede virkninger sigter til virkninger på menneskers sundhed eller miljøet, der ikke observeres i løbet af den periode,
hvor udsætningen af GMO'en sker, men som viser sig som en direkte eller indirekte virkning enten på et senere tidspunkt, eller efter at udsætningen er ophørt. Insekters opbygning af resistens over for Bt-toxin gennem kontinuerlig
eksponering er et eksempel på en forsinket virkning.
Umiddelbare og forsinkede virkninger kan være enten direkte eller indirekte, men tidsforløbet er ikke det samme. Direkte
virkninger kan i højere grad ventes at indtræde umiddelbart eller efter kort tid i et detekterbart omfang. Indirekte virkninger kan være længere om at vise sig, men det er ikke desto mindre nødvendigt at tage dem i betragtning.
Det er meget vanskeligt, om ikke umuligt, at forudsige potentielle uforudsete eller uventede virkninger, der ikke er gjort
opmærksom på i risikovurderingen. Derfor må en generel overvågning med henblik på at konstatere potentielle uforudsete eller uventede virkninger være en del af overvågningsstrategien.

1.1. R i si kov ur de ri ng
I overvågningsstrategien bør det gøres klart, hvordan evalueringerne fra risikovurderingen skal bekræftes på baggrund af
brugen af den pågældende GMO og recipientmiljøet. I den forbindelse bør der tages hensyn til konklusionerne og antagelserne i risikovurderingen, der er baseret på videnskabelige vurderinger og anbefalinger fra ekspertkomitéer. Det kan
endvidere kræves, at overvågningsstrategien også skal omfatte spørgsmål i risikovurderingen, der er behæftet med en vis
grad af usikkerhed, f.eks. mulige virkninger, der kun forekommer i forbindelse med storskala-udsætninger. I den henseende kunne en henvisning til de vejledende noter til supplering af bilag II til direktiv 2001/18/EF om principperne for
miljørisikovurderingen være nyttig.

1.2. B a g g ru n dsi n form a ti on
Baggrundsinformation om den pågældende GMO, herunder data og oplysninger fra forsøgsudsætninger, videnskabelige
publikationer og relevante sammenlignelige oplysninger fra andre udsætninger, kan anvendes i forbindelse med planlægningen og udformningen af overvågningsplanen. I denne forbindelse kan navnlig data fra risikoforskning og fra overvågning af forsøgsudsætninger være til stor nytte.

1.3. Ta kti k
Den taktik, der anvendes i overvågningsstrategien, bør beskrives. Hovedvægten vil i mange tilfælde blive lagt på primære
spørgsmål (»nødvendig viden«) og etablering af en cyklisk overvågningsproces, så programmet kan forbedres løbende.
Den anvendte taktik bør gøre det muligt at detektere potentielle uønskede virkninger på et tidligt stadium. Sker der tidlig
detektion af uønskede virkninger, som kan tilskrives en GMO, kan der hurtigere foretages en fornyet vurdering og træffes
foranstaltninger til afværgelse af eventuelle miljøkonsekvenser.
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Overvågningsplaner for GMO'er bør udformes trinvis under hensyntagen til de foreliggende data og overvågningsmetodologien. I en trinvis overvågningstaktik må der i mange tilfælde også tages hensyn til udsætningens omfang. Det første
trin kan være baseret på dokumentation fra forsøgsudsætninger, mens de efterfølgende trin baseres på storskala-markforsøg og de sidste på undersøgelser af kommercielle parceller. Erfaringer og data fra overvågning af forsøgsudsætninger
af GMO'er vil derfor sandsynligvis med fordel kunne anvendes ved udformning af den ordning for overvågning efter
markedsføring, der kræves til markedsføring af GMO'er.
Det vil også være muligt at tilpasse allerede eksisterende observationsprogrammer til de særlige krav, der gør sig
gældende for overvågning af GMO'er, med henblik på at sikre sammenlignelighed mellem resultaterne og begrænse
ressourcerne til taktikkens udformning. Der tænkes her på eksisterende miljøobservationsprogrammer inden for landbrug, fødevareundersøgelser, naturbevaring, langsigtede miljøovervågningsprogrammer, jordobservation og veterinærundersøgelser. Før disse programmer kan optages som en del af overvågningsplanen, skal anmelderne opnå en passende
aftale med de personer eller organisationer, herunder nationale myndigheder, som udfører dette arbejde.
I dette afsnit lægges hovedvægten på specifik overvågning og generel overvågning i overensstemmelse med de to generelle mål i bilag VII, men andre typer af overvågningssystemer kunne også komme i betragtning.

1.3.1. Specifik overvågning
Specifik overvågning tjener til at bekræfte, at videnskabeligt underbyggede antagelser i miljørisikovurderingen hvad angår
potentielle uønskede virkninger som følge af en GMO og brugen heraf er korrekte.
Overvågningen
— bør lægge vægt på alle potentielle virkninger for menneskers sundhed og miljøet, der er identificeret i risikovurderingen, under hensyntagen til f.eks. forskellige lokaliteter, jordbundstyper, klimatiske forhold, og
— fastlægges for et nærmere bestemt tidsrum, inden for hvilket der skal indhentes resultater.
Det første trin i udformningen af en overvågningsplan for specifik overvågning består i at fastlægge de specifikke mål for
overvågningsstrategien. Det skal bl.a. undersøges, hvilke antagelser der er gjort i miljørisikovurderingen vedrørende forekomst og konsekvenser af potentielle uønskede virkninger af GMO'en eller dens brug, og som skal bekræftes gennem
specifik overvågning. Viser konklusionerne i risikovurderingen imidlertid, at der ikke er nogen risiko, eller at den kun er
ubetydelig, er der ikke nødvendigvis brug for specifik overvågning.
Potentielle uønskede virkninger, der er identificeret i miljørisikovurderingen, bør kun medtages i overvågningsplanen ud
fra en formodning om, at overvågning vil kunne bidrage til at bekræfte eller afkræfte antagelserne vedrørende disse virkninger.
Hvis den påtænkte brug af GMO'er omfatter dyrkning, kan det være nødvendigt at overvåge potentielle risici som følge
af pollenoverførsel fra disse GMO'er og deres spredning og overlevelse. I hvor høj grad disse fænomener kan tænkes at
indtræde, vil også afhænge af omfanget af den pågældende brug og af recipientmiljøet, herunder afstanden til og
omfanget af produktionen af krydsningskompatible traditionelle afgrødearter og vilde slægtninge.
De potentielle miljørisici ved GMO'er, der kun er godkendt til import og forarbejdning, kan derimod forventes at blive
vurderet som meget begrænsede, da disse GMO'er ikke vil blive udsat i miljøet forsætligt og ikke kan ventes at ville
spredes.
De potentielle virkninger for menneskers sundhed eller miljøet som følge af udsætning eller markedsføring af en GMO
vil først og fremmest afhænge af GMO'ens iboende natur og dens specifikke genetiske modifikation. F.eks. vil de potentielle virkninger som følge af pollenoverførsel fra genmodificerede afgrøder til ikke-genmodificerede afgrøder eller beslægtede vilde planter i første instans i vid udstrækning afhænge af, om den genmodificerede afgrøde er fremmedbestøvende
eller selvbestøvende. I denne sammenhæng kan der også være behov for at tage hensyn til forekomsten af vilde slægtninge.
Eventuelle efterfølgende virkninger, f.eks. potentiel udvikling af insektresistens over for Bt-toksin, vil imidlertid kun blive
tilskrevet GMO'er, der er modificeret med henblik på at udtrykke dette specifikke toksin. Dette ville ikke være tilfældet
for GMO'er, der er modificeret specifikt med henblik på herbicidtolerance, da disse GMO'er ikke indeholder et gen for
Bt-toksin.
Tilsvarende vil det kun være relevant at overvåge potentiel overførsel af antibiotikaresistensgener og de mulige konsekvenser heraf i forbindelse med GMO'er, hvis modifikation omfatter antibiotikamarkørgener.
Efter at målene er kortlagt ud fra de potentielle uønskede virkninger, bør det næste trin bestå i identifikation af de parametre, der skal måles, for at disse mål kan nås. Parametrene såvel som de metoder, der anvendes til at måle og vurdere
dem, skal være velfunderede og formålstjenlige.
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1.3.2. Generel overvågning
Generel overvågning består hovedsagelig i en rutinemæssig observation (vent og se-taktik) og bør sigte mod at påvise
forekomst af uønskede sundheds- og miljøvirkninger af en given GMO eller brugen heraf, der ikke er forudset i risikovurderingen. Dette vil sandsynligvis omfatte observation af fænotypiske egenskaber, men mere detaljerede analyser kan også
komme på tale.
Til forskel fra specifik overvågning bør generel overvågning
— søge at påvise og registrere indirekte, forsinkede og/eller kumulative uønskede virkninger, der ikke er forudset i risikovurderingen
— gennemføres over længere tid og om muligt over et større område.
Hvilken type generel overvågning der skal gennemføres, herunder de udsætningslokaliteter, områder og parametre, der
skal måles, vil i vid udstrækning afhænge af den type ikke-forventede, uønskede virkninger, der overvåges. F.eks. kan
ikke-forventede, uønskede virkninger på det dyrkede økosystem, såsom ændringer i biodiversiteten, kumulative miljøvirkninger fra flere forskellige udsætninger og forskellige vekselvirkninger, kræve en anden taktik end generel overvågning af
andre virkninger som følge af genoverførsel.
Der kan ved generel overvågning, hvis det er hensigtsmæssigt, gøres brug af allerede etablerede rutinemæssige overvågningsmetoder såsom overvågning af landbrugsafgrøder, plantebeskyttelse, veterinær- og humanlægemidler såvel som
programmer for økologisk overvågning, miljøobservation og naturbevaring. Overvågningsplanen kan også indeholde
oplysninger om, hvordan indehaveren af tilladelsen fremskaffer eller får adgang til relevant information indsamlet af tredjeparter på grundlag af deres etablerede rutinemæssige overvågningsmetoder.
Hvis der i den generelle overvågning anvendes etablerede rutinemæssige overvågningsmetoder, bør disse beskrives tillige
med eventuelle ændringer heri, der er nødvendige for den pågældende generelle overvågning.

1.4. U dg a ng sti lsta n d
Bestemmelse af recipientmiljøets udgangstilstand er en nødvendig forudsætning for identifikation og vurdering af de
ændringer, der observeres i forbindelse med overvågningen. Udgangstilstanden tjener kort sagt som et referencepunkt,
som eventuelle ændringer som følge af markedsføringen af en GMO kan sammenlignes med. Udgangstilstanden bør
derfor bestemmes, inden der gøres forsøg på at påvise og overvåge eventuelle ændringer. Samtidig overvågning af
»GMO-lokaliteter« og sammenlignelige »ikke-GMO-referencelokaliteter« kan være en alternativ udvej og er især relevant,
hvis miljøet er meget dynamisk.
Pålidelige oplysninger om recipientmiljøets tilstand baseret på hensigtsmæssige miljøobservationssystemer kan derfor
være nødvendige inden gennemførelsen af overvågningsprogrammer og miljøpolitiske foranstaltninger. Sigtet med
miljøobservationsprogrammer er at undersøge påviste eller formodede og sandsynlige økosystemsammenhænge, og de
kan derfor være nyttige ved bestemmelsen af
— miljøets tilstand og ændringer heri
— årsagerne til disse ændringer
— miljøets forventede udvikling.
Eksempler på indikatorer for recipientmiljøets tilstand kan omfatte dyr, planter og mikroorganismer fra forskellige organismegrupper og økosystemer. Indikatorerne kan vælges ud fra den pågældende GMO's egenskaber og de parametre, der
skal overvåges. I denne sammenhæng kan der også være behov for at tage hensyn til andre relevante organismers krydsningskompatibilitet med GMO'en. For en given indikatorart vil der være tale om en række mulige måleparametre eller
fitness-variabler, herunder f.eks. antal, vækstrate, biomasse, formering, aftagende/stigende populationsvækstrate og genetisk mangfoldighed.
Det kan også være hensigtsmæssigt at se på udgangstilstanden i relation til ændringer i landbrugspraksis som følge af
brugen af GMO'er. Der kunne være tale om ændringer i pesticidanvendelsen ved dyrkning af afgrødearter, der er modificeret med henblik på herbicidtolerance og insektresistens. Når overvågningsplanen gælder herbicidtolerante, genetisk
modificerede afgrøder, kan det også være hensigtsmæssigt at se på herbicidanvendelsen til konventionelle afgrøder som
en del af en egnet udgangstilstand.

1.5. Ti dspe r i ode
Overvågningen bør udføres over en periode, der er tilstrækkelig lang til at påvise ikke blot umiddelbare potentielle virkninger, men også forsinkede virkninger, der er identificeret i miljørisikovurderingen. Samspillet mellem det skønnede risikoniveau og udsætningens varighed bør også tages i betragtning. En lang udsætningsperiode kan øge risikoen for kumulative virkninger. Konstateres der ingen umiddelbare virkninger i en længere periode, kan det på den anden side gøre det
muligt at rette opmærksomheden mod forsinkede og indirekte virkninger. Det skal også overvejes, om det er nødvendigt
at forlænge overvågningsplanen ud over tilladelsens gyldighedsperiode. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis GMO'ernes
persistens i miljøet potentielt er betydelig.
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Overvågningsplanens foreslåede varighed bør angives sammen med en oversigt over den sandsynlige hyppighed af
besøg/inspektioner såvel som eventuelle tidsintervaller for revurdering af overvågningsplanen. I den forbindelse bør sandsynligheden for potentielle virkninger tages i betragtning, som de er fremhævet i risikovurderingen. F.eks. bør der ses på
alle skadelige virkninger som følge af en GMO's spredning, formering og persistens/overlevelse i miljøet efter markedsføringen. Det kan dreje sig om dage eller måneder for genetisk modificerede mikrober, der udsættes i forbindelse med
bioremedieringsprogrammer, men kan tage flere år for visse afgrødearter. Der bør også tages hensyn til sandsynligheden
for de modificerede sekvensers spredning og persistens ved krydsning med krydsningskompatible arter.
Planlægningen af inspektioner må i vid udstrækning afhænge af, hvilken type virkninger der skal overvåges. F.eks. vil
virkninger som følge af pollenoverførsel først være synlige efter blomstringen, men det vil alligevel være nyttigt at besøge
lokaliteten forud for blomstringen for at fastslå, i hvilket omfang der forekommer krydsningskompatible arter i
nærheden. Tilsvarende bør overvågning af forekomsten af selvsåede arter i de efterfølgende vækstperioder kobles til tidspunktet for frøfaldet og den efterfølgende frøbanks persistens og spiring.
Det kan også være nødvendigt eventuelt at foretage inspektion, inden overvågningen påbegyndes, med henblik på at
fastslå udgangstilstanden.
Overvågningsplanerne og disses varighed bør ikke fastsættes én gang for alle, men bør revurderes og ændres i lyset af de
resultater, der indhentes i forbindelse med overvågningsprogrammet.

1.6. A n sv a r sfor deli ng
Ifølge direktivet er det i sidste instans anmelderen/tilladelsesindehaveren, der er ansvarlig for at sikre, at anmeldelsen indeholder en overvågningsplan, og at denne iværksættes og gennemføres korrekt.
I første omgang skal anmelderne ifølge direktivets artikel 13, stk. 2, litra e), sammen med anmeldelsen forelægge en overvågningsplan i overensstemmelse med bilag VII. Den foreslåede overvågningsplans formålstjenlighed er et af de kriterier,
som enhver ansøgning om markedsføring af en GMO skal bedømmes ud fra. Planen bør udelukkende bedømmes ud fra,
om den er adækvat, hvilket kræver, at den skal opfylde kravene i direktivet, men ikke nødvendigvis disse vejledende
noter.
Efter artikel 20, stk. 1, skal anmelderen dernæst efter markedsføring af en GMO, der udgør eller indgår i et produkt, sikre,
at der foretages overvågning heraf og aflægges rapport om overvågningen på de i tilladelsen fastsatte betingelser. Dette
gøres ved korrekt gennemførelse af overvågningsplanen.
Det bør derfor klart angives i anmeldelsen, hvordan ansvaret for de enkelte trin i overvågningsplanen er fordelt. Dette
gælder både specifik overvågning og generel overvågning som led i overvågningsplanen. Selv om det er anmelderen, der
har ansvaret for at sikre, at overvågningen gennemføres, udelukker dette ikke, at tredjeparter som f.eks. konsulenter og
brugere kan inddrages i overvågningen og udføre nogle af de forskellige opgaver, overvågningsplanen indebærer. Ved
generel overvågning kan dette omfatte Kommissionen, medlemsstaterne og/eller kompetente myndigheder. Hvis det overdrages tredjeparter at gennemføre overvågningsundersøgelser, skal det angives nærmere, hvori deres arbejde består.
Anmelderen/tilladelsesindehaveren er ansvarlig for indsamling af overvågningsdata og -resultater og skal sørge for, at
disse oplysninger sendes til Kommissionen og de kompetente myndigheder i overensstemmelse med overvågningsplanen,
navnlig hvad angår påvisning af uønskede virkninger.
Det skal dertil bemærkes, at dette ikke forhindrer medlemsstaterne i at gennemføre supplerende overvågning i form af
specifik overvågning eller generel overvågning. Formålet med en sådan overvågning er at sætte den risikohåndterende
instans i stand til omgående at træffe passende foranstaltninger, hvis der opstår uønskede og uidentificerede virkninger i
forbindelse med forudgående risikovurdering. Det må dog ikke opfattes som en erstatning for overvågningsplanen, som
anmelderen fortsat har ansvaret for at implementere (det kan dog udgøre en del af planen, hvis de relevante parter giver
deres samtykke).

1.7. B e stå en de or dni ng er
Det vil i visse tilfælde være muligt at udbygge bestående overvågningsordninger til at omfatte overvågning af potentielle
uønskede virkninger som følge af markedsføring af GMO'er. Det kan f.eks. dreje sig om observationsprogrammer inden
for landbrug, fødevareundersøgelser, naturbevaring, langsigtede mijøovervågningssystemer, miljøobservationsprogrammer og veterinærundersøgelser.
Frøproduktionssystemer, der er i overensstemmelse med OECD-certificeringsreglerne og derfor omfatter rutineinspektion
af marker og omgivende områder, vil f.eks. kunne tilpasses markovervågning af nærmere angivne parametre.
I medlemsstaterne gennemføres der allerede rutinemæssig overvågning af traditionelle kommercielle afgrøder som led i
beregningen af gødningsanvendelse og i forbindelse med skadedyrs-, sygdoms- og ukrudtsbekæmpelse. Denne form for
overvågning gennemføres regelmæssigt i hele vækstsæsonen af konsulenter, der sælger de pågældende midler, og af planteavlerne selv.
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Lignende tjenesteydelser vil formodentlig kunne knyttes til salget af genetisk modificeret udsæd, hvor virksomhedens
repræsentanter eller kontraktligt tilknyttede konsulenter udfører i hvert fald en eller anden form for generel overvågning.
Instrukser vedrørende overvågning og rapportering kunne distribueres til planteavlere, der køber genetisk modificerede
frøpartier, og salgs- eller anvendelsesbetingelserne kunne omfatte krav om indgåelse af overvågningskontrakt.
Planteavlere eller landbrugskonsulenter vil utvivlsomt kunne gennemføre undersøgelser af større uforudsete ændringer
eller virkninger som f.eks. spredning og etablering af selvsåede planter i tilstødende områder, hvis de har adgang til klare
instrukser. På den baggrund kan det tænkes, at specifik og generel overvågning af uønskede virkninger kunne indarbejdes
i de rutinemæssige metoder, der anvendes til at fastsætte arten og mængden af bekæmpelsesmidler.

2. Overvågningsmetodologi
Dette afsnit indeholder vejledning om de typer parametre og elementer, der kan være nødvendige for at identificere og
overvåge som led i et overvågningsprogram, samt om overvågningsmetoderne, bl.a. de arealer, der skal overvåges, og
overvågningshyppigheden.

2.1. Pa ra metr e / ele me nte r
I første omgang identificeres de relevante parametre/elementer, der skal overvåges, med en begrundelse af valget. Dette
vil i høj grad afhænge af miljørisikovurderingens konklusioner. Hvilke parametre eller elementer der skal overvåges, må
afgøres fra sag til sag under hensyntagen til den pågældende GMO's modificerede egenskaber. Som et eksempel kan
nævnes overvågning af de tilsigtede virkninger af modifikationen for de pågældende målorganismer, f.eks. overvågning af
majsborerpopulationer i forbindelse med dyrkning af Bt-majssorter.
Som led i overvågningsplanen vil der også være behov for at tage ikke-specifikke elementer i betragtning, som f.eks.:
— virkninger for ikke-målorganismer som følge af modifikationen, herunder udvikling af resistens hos vilde slægtninge
eller hos skadeorganismer, ændring i værtsspektret eller i spredningen af skadeorganismer og virus, udvikling af nye
virus
— spredning, etablering og persistens i ikke-målmiljøer eller -økosystemer
— udkrydsning/formering (f.eks. forekomst, udkrydsnings-/formeringsveje og -hyppighed) med krydsningskompatible
vilde slægtninge i naturlige populationer
— utilsigtede ændringer i organismens grundlæggende adfærd, f.eks. ændringer i formering, antal afkom, vækstadfærd
og frøenes overlevelsesevne
— ændringer i biodiversiteten (f.eks. i arternes antal eller sammensætning).

2.2. L oka li tete r / pr øv er
Overvågningsplanen kan præcisere, hvor overvågningen skal gennemføres, og hvor stort et område den skal dække. Der
kan være tale om individuelle medlemsstater, geografiske regioner, individuelle lokaliteter, parceller eller andre egnede
områder.
De områder og/eller prøver, der skal overvåges for mulige virkninger af markedsføringen af en GMO, skal identificeres,
herunder dem, der skal tjene som reference eller kontrol. For at der kan drages meningsfulde konklusioner, skal alle reference- eller kontrolområder og/eller -prøver være tilstrækkeligt repræsentative med hensyn til miljø og anvendelsesbetingelser. Endvidere skal prøveudtagningsmetoden være videnskabeligt og statistisk pålidelig. På dette grundlag kan disse
data give vigtig information om ændringer i indikatorerne og således gøre detektionen af virkninger mere effektiv.
Ved valget af de områder, der skal overvåges, f.eks. med hensyn til en genetisk modificeret afgrødeart, kan der ved udvælgelsen af biotoper tages hensyn til afgrødeartens egenskaber (både iboende og modificerede) såvel som formerings- og
spredningskarakteristika og de økosystemtyper, der vil kunne påvirkes. Af relevante overvågningsområder kan nævnes
udvalgte landbrugsmarker, hvor afgrøden dyrkes kommercielt, såvel som de omgivende biotoper.
Det kan også være nødvendigt at lade den specifikke og generelle overvågning omfatte tilstødende eller nærliggende
dyrkede og ikke-dyrkede områder og områder, der efter høsten kontrolleres for selvsåede planter, samt beskyttede
områder. Visse biotoptyper som f.eks. forstyrrede områder og artsrige plantesamfund er mere udsat for invasion end
andre. Forstyrrede områder med lav vegetation og stor rigdom af urter og græsser er specielt egnede til overvågning. For
det første findes sådanne områder mange steder og ofte tæt på mere intensivt dyrkede landbrugsområder. For det andet
findes disse områder ofte langs veje, grøfter og markkanter, hvor der er størst sandsynlighed for utilsigtet tab eller spredning af frø.
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Overvågning af muligheden for overførsel af genetisk materiale til krydsningskompatible økologiske og konventionelle
afgrøder kan også overvejes. I så fald er det nødvendigt at undersøge, i hvilken udstrækning sådanne afgrøder dyrkes på
tilstødende eller nærliggende områder.

2.3. Insp ekti on
Inspektionshyppigheden bør præciseres i overvågningsplanen. Den kan omfatte en tidsplan for og antallet af påtænkte
besøg på en lokalitet. Som anført i afsnit 1.5 og 2.2 ovenfor bør der i denne sammenhæng tages hensyn til, hvornår der
er størst sandsynlighed for potentielle uønskede virkninger, og hvilke områder der skal overvåges.

2.4. K on trol og a n a ly se
Også metodologien til efterfølgende overvågning af disse parametre/elementer bør præciseres klart, herunder teknikker
til prøvetagning og analyse. Standardmetodologi som f.eks. europæiske CEN-standarder og OECD-metoder til overvågning af organismer i miljøet bør følges, hvor det er relevant, og kilden til den anvendte metodologi bør angives. Overvågningsmetoderne bør være videnskabeligt underbyggede og validerede i forhold til de forsøgsvilkår, de skal anvendes
under. Der bør derfor tages stilling til metodernes egenskaber, f.eks. selektivitet, specificitet, reproducerbarhed, eventuelle
begrænsninger, detektionsgrænser og adgangen til passende kontroller.
Overvågningsplanen bør også angive, hvordan metodologien om nødvendigt forventes at blive opdateret i overensstemmelse med den udvalgte overvågningsmetode/strategi.
For at kunne fastsætte de optimale prøvestørrelser og de kortest mulige overvågningsperioder, der er nødvendige for det
krævede statistiske niveau for påvisning af virkninger, kan der endvidere anvendes statistisk analyse til udformning af
prøvetagnings- og testmetodologien.

2.5. Indsa mli ng og sa mme nsti lli ng a f da ta
For både specifik og generel overvågning bør det i overvågningsplanen angives, hvordan, af hvem og hvor ofte data skal
indsamles og sammenstilles. Dette kan være af særlig stor betydning, hvis der anvendes tredjeparter til udførelse af dataindsamling. For at sikre konsistens kan det være nødvendigt, at anmelderne tilvejebringer standardmekanismer, -formater
og -protokoller til dataindsamling og -registrering. F.eks. kan der gives adgang til standardiserede registreringsark eller
direkte logging eller registrering af data på standardiserede regneark via bærbare computere. Det kan også være nødvendigt, at anmelderen angiver, hvordan dataene vil blive sammenstillet, og hvordan oplysningerne skal indsamles fra tredjeparter som f.eks. konsulenter eller brugere.
Frister og tidsintervaller for rapportering af overvågningsresultaterne bør også anføres.

3. Analyse, rapportering og revurdering
Overvågningsplanen bør angive, hvor ofte dataene gennemgås og drøftes som led i en samlet analyse.

3.1. V u rde ri ng
Datavurderingen bør, hvor det er relevant, omfatte en statistisk analyse med passende standardfejlværdier, så efterfølgende afgørelser kan træffes på et velfunderet grundlag, f.eks. afgørelser om, hvorvidt risikovurderingens vurderinger er
korrekte. I denne forbindelse er korrekte udgangstilstande og/eller kontroller vedrørende recipientmiljøets tilstand også
en afgørende forudsætning for nøjagtige vurderinger. Statistiske analyser vil endvidere kunne vise, om den anvendte
metodologi, herunder prøvetagning og testning, er fyldestgørende.
Vurderingen af resultaterne af den specifikke og generelle overvågning kan vise, om andre parametre bør overvåges. Der
kan også være behov for at tage stilling til, hvordan de foreløbige resultater følges op, navnlig hvis de lader formode, at
der er tale om potentielle negative virkninger for sårbare biotoper og organismegrupper.
Der kan være behov for at fortolke de data, der er indsamlet ved overvågningen, på baggrund af andre eksisterende miljøforhold og -aktiviteter. Observeres der ændringer i miljøet, kan der være behov for yderligere vurdering for at kunne
fastslå, om ændringerne skyldes GMO'en eller dens brug, eller om de kan skyldes andre miljøfaktorer end markedsføringen af den pågældende GMO. Det kan i denne forbindelse være nødvendigt at revurdere de udgangstilstande, der
anvendes som sammenligningsgrundlag.
Overvågningsplanen bør opbygges på en sådan måde, at resultaterne af både specifik og generel overvågning tillige med
yderligere forskning klart vil kunne anvendes som grundlag for afgørelser om fornyelse af produktgodkendelser.
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3.2. R a p por ter i ng
Efter markedsføring af en GMO er anmelderen ifølge direktivets artikel 20, stk. 1, juridisk forpligtet til at sikre, at der
foretages overvågning heraf og aflægges rapport om overvågningen på de i tilladelsen fastsatte betingelser. Rapporterne
om denne overvågning skal forelægges Kommissionen og medlemsstaternes kompetente myndigheder, men der er ikke
fastsat nogen tidsfrist herfor. Disse oplysninger skal også gøres offentligt tilgængelige, jf. direktivets artikel 20, stk. 4.
Overvågningsplanen bør indeholde en beskrivelse af rapporteringsbetingelserne.
Det bør i overvågningsplanen også anføres, hvordan relevante oplysninger indsamlet ved hjælp af etablerede rutinemæssige overvågningsmetoder vil blive stillet til rådighed for tilladelsesindehaveren og de kompetente myndigheder.
Anmeldere/tilladelsesindehavere bør sikre gennemsigtighed i overvågningsprogrammernes resultater og foranstaltninger,
og det bør angives i overvågningsplanen, hvordan de indsamlede oplysninger rapporteres/offentliggøres. Dette kan f.eks.
gøres ved hjælp af
— informationsblade til brugere og andre interessenter
— seminarer med præsentation og udveksling af oplysninger med interessenter
— arkiverede virksomhedsdokumenter
— virksomhedens netsteder
— offentliggørelse af oplysninger i erhvervsfaglige og videnskabelige publikationer.
Bestemmelserne i direktivets artikel 20 vedrører også rapportering. I artikel 20, stk. 2, hedder det således, at hvis der
fremkommer nye oplysninger om risici fra brugerne eller fra andre kilder, skal anmelderen straks træffe de nødvendige
foranstaltninger til at beskytte menneskers sundhed og miljøet og underrette den kompetente myndighed herom.
Herudover skal anmelderen revidere de i anmeldelsen anførte oplysninger og betingelser.
3.3. R e v u rde r i n g og ti lp a sn i n g
Overvågningsplanerne bør ikke betragtes som endegyldige. Det er afgørende, at overvågningsplanen og den hertil knyttede metodologi tages op til vurdering med jævne mellemrum og ajourføres eller tilpasses i nødvendigt omfang.
Ifølge direktivets artikel 20, stk. 1, kan den kompetente myndighed, der har modtaget den oprindelige anmeldelse, på
grundlag af anmeldernes rapporter og i overensstemmelse med tilladelsen og inden for rammerne af den fastlagte overvågningsplan tilpasse overvågningsplanen efter den første overvågningsperiode. Det er dog anmelderen, der har ansvaret
for at gennemføre den reviderede overvågningsplan.
I forbindelse med revurderingen bør man undersøge effektiviteten og efficiensen af datamålinger og -indsamling,
herunder prøvetagning og analyse. Ved revurderingen bør man også tage stilling til, om overvågningsforanstaltningerne
er effektive set i forhold til risikovurderingerne og eventuelle spørgsmål, som disse giver anledning til.
Hvis der f.eks. anvendes særlige prognosemodeller, kan disse valideres på grundlag af de indsamlede data og vurderingen
heraf. Tilsvarende bør der tages stilling til nyudviklinger og fremskridt inden for prøvetagnings- og analysemetoder, hvor
dette er relevant.
Revurderingen kan medføre, at overvågningsmetoderne, -målene og -programmet skal justeres og alt efter omstændighederne tilpasses eller opgraderes.
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L 280/37

RÅDETS BESLUTNING
af 3. oktober 2002
om i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF at fastsætte modellen til
resumé af oplysninger vedrørende markedsføring af genetisk modificerede organismer, der udgør
eller indgår i produkter
(2002/812/EF)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2001/18/EF af 12. marts 2001 om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer og om ophævelse af Rådets
direktiv 90/220/EØF (1), særlig artikel 13, stk. 2, litra h),
under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I medfør af del C i direktiv 2001/18/EF skal der forud
for markedsføring af en genetisk modificeret organisme
(GMO) eller en kombination af GMO'er indgives anmeldelse til den kompetente myndighed i den medlemsstat,
hvor markedsføringen skal finde sted.

(2)

Anmeldelsen indeholder bl.a. et resumé af det pågældende dossier, som den kompetente myndighed skal
sende til de øvrige medlemsstaters kompetente myndigheder og Kommissionen, og som Kommissionen omgående skal stille til rådighed for offentligheden. Dette
resumé skal udarbejdes i overensstemmelse med en
bestemt model.

(3)

Modellen skal tjene til at gøre udvekslingen af relevante
oplysninger så fyldestgørende som muligt på en standardiseret og letforståelig måde; de således forelagte oplysninger kan dog ikke danne grundlag for en miljørisikovurdering.

(1) EFT L 106 af 17.4.2001, s. 1.

(4)

Det i medfør af artikel 30, stk. 2, i direktiv 2001/18/EF
nedsatte udvalg blev hørt den 12. juni 2002 og har ikke
afgivet udtalelse om forslaget til Kommissionens beslutning —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
Ved udarbejdelsen af et resumé af et dossier med henblik på at
forelægge dette for den kompetente nationale myndighed i
henhold til artikel 13, stk. 2, litra h), i direktiv 2001/18/EF skal
anmelderne anvende den model til resumé af oplysninger, der
findes som bilag til denne beslutning.
Artikel 2
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Luxembourg, den 3. oktober 2002.
På Rådets vegne
F. HANSEN
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BILAG
MODEL TIL RESUMÉ AF OPLYSNINGER VEDRØRENDE MARKEDSFØRING AF GMO'er ELLER EN KOMBINATION AF GMO'er, DER UDGØR ELLER INDGÅR I PRODUKTER
INDLEDNING
Følgende model skal anvendes til det resumé af dossieret, som skal ledsage en anmeldelse til den kompetente nationale
myndighed vedrørende markedsføring af GMO'er eller en kombination af GMO'er, der udgør eller indgår i produkter.
Dette dokument indeholder, når det er udfyldt, et resumé af de oplysninger, som er indført under de tilsvarende punkter
i det fuldstændige dossier. Den risikovurdering, som kræves i direktiv 2001/18/EF, kan derfor ikke gennemføres udelukkende på grundlag af dette dokument.
Den plads, der er afsat til hvert svar, er ikke udtryk for den detaljeringsgrad, der er påkrævet i forbindelse med oplysningerne i resumeet.
Modellen til resumé af oplysninger består af en del 1 og en del 2.
Del 1 finder anvendelse på produkter, som består af eller indeholder andre genetisk modificerede organismer end højerestående planter, og den indeholder følgende afsnit:
A Generelle oplysninger
B Arten af de GMO'er, der findes i produktet
C Produktets forventede adfærd
D Oplysninger om tidligere udsætninger
E Oplysninger om kontrolovervågningsplanen
Del 2 finder anvendelse på produkter, som består af eller indeholder genetisk modificerede højerestående planter. Ved
»højerestående planter« forstås planter i den taksonomiske gruppe Gymnospermae og Angiospermae (nøgenfrøede og
dækfrøede planter). Del 2 indeholder følgende afsnit:
A Generelle oplysninger
B Arten af de GMHP, der findes i produktet
C Oplysninger om tidligere udsætninger
D Oplysninger om kontrolovervågningsplanen

18.10.2002

18.10.2002

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende
DEL 1

L 280/39

L 280/40

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

18.10.2002

18.10.2002

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

L 280/41

L 280/42

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

18.10.2002

18.10.2002

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

L 280/43

L 280/44

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

18.10.2002

18.10.2002

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

L 280/45

L 280/46

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

18.10.2002

18.10.2002

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

L 280/47

L 280/48

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

18.10.2002

18.10.2002

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

L 280/49

L 280/50

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

18.10.2002

18.10.2002

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

L 280/51

L 280/52

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende
DEL 2

18.10.2002

18.10.2002

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

L 280/53

L 280/54

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

18.10.2002

18.10.2002

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

L 280/55

L 280/56

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

18.10.2002

18.10.2002

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

L 280/57

L 280/58

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

18.10.2002

18.10.2002

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

L 280/59

L 280/60

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

18.10.2002

18.10.2002

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

L 280/61

L 280/62

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

18.10.2002

RÅDETS BESLUTNING
af 3. oktober 2002
om i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF at fastsætte modellen til
resumé af anmeldelser vedrørende udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer i andet
øjemed end markedsføring
(2002/813/EF)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2001/18/EF af 12. marts 2001 om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer og om ophævelse af Rådets
direktiv 90/220/EØF (1), særlig artikel 11, stk. 1,
under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I medfør af del B i direktiv 2001/18/EF skal der forud for
udsætning af en genetisk modificeret organisme (GMO)
eller en kombination af GMO'er i andet øjemed end
markedsføring indgives anmeldelse til den kompetente
myndighed i den medlemsstat, hvor udsætningen skal
finde sted.

(2)

Inden for de rammer for udveksling af oplysninger
mellem de kompetente myndigheder og Kommissionen,
der er etableret med direktiv 2001/18/EF, skal myndigheden efterfølgende sende Kommissionen et resumé af
anmeldelsen, udarbejdet efter en bestemt model.
Kommissionen videresender dernæst kopier af resuméet
til de øvrige medlemsstater.

(3)

Modellen skal tjene til at gøre udvekslingen af relevante
oplysninger så fyldestgørende som muligt på en standardiseret og letforståelig måde; de således forelagte oplysninger kan dog ikke danne grundlag for en miljørisikovurdering.

(1) EFT L 106 af 17.4.2001, s. 1.

(4)

Det i medfør af artikel 30, stk. 2, i direktiv 2001/18/EF
nedsatte udvalg blev hørt den 12. juni 2002 og har ikke
afgivet udtalelse om forslaget til Kommissionens beslutning —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
Ved fremsendelse til Kommissionen af et resumé af en anmeldelse, der er modtaget i henhold til artikel 6 i direktiv 2001/18/
EF, skal de kompetente myndigheder, som er udpeget af
medlemsstaterne i medfør af dette direktiv, anvende den model
til resumé af anmeldelser, der er vedlagt som bilag til denne
beslutning.
Artikel 2
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Luxembourg, den 3. oktober 2002.
På Rådets vegne
F. HANSEN
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BILAG
MODEL TIL RESUMÉ AF ANMELDELSER AF UDSÆTNINGEN AF EN GMO ELLER EN KOMBINATION AF
GMO'er I ANDET ØJEMED END MARKEDSFØRING
INDLEDNING
Modellen til resumé af anmeldelser vedrørende udsætningen af en GMO eller af en kombination af GMO'er er udarbejdet
med henblik på og i henhold til de procedurer, der er fastlagt i artikel 11 i direktiv 2001/18/EF.
Det erkendes, at denne model ikke er udformet til at rumme alle de oplysninger, som kræves for at udføre en miljørisikovurdering.
Den plads, der er afsat til hvert svar, er ikke udtryk for den detaljeringsgrad, der er påkrævet i forbindelse med oplysningerne i anmeldelsesresuméet.
Modellen til anmeldelsesresuméet består af en del 1 og en del 2.
Del 1 finder anvendelse på produkter, som består af eller indeholder andre genetisk modificerede organismer end højerestående planter, og den indeholder følgende afsnit:
A Generelle oplysninger
B Oplysninger om recipientorganisme eller forældreorganismer, som GMO'en stammer fra
C Oplysninger om den genetiske modifikation
D Oplysninger om de(n) organisme(r), hvorfra det indsatte genmateriale stammer (donor)
E Oplysninger om den genetisk modificerede organisme
F Oplysninger om udsætningen
G Vekselvirkninger mellem GMO'en og miljøet samt potentiel miljøvirkning
H Oplysninger om kontrolovervågningen
I

Oplysninger om foranstaltninger efter udsætningen og affaldshåndtering

J

Oplysninger om beredskabsplaner.

I del 1 bør afgivne oplysninger dog i tilstrækkelig grad (i sammentrængt form) afspejle de oplysninger, som er meddelt
den kompetente myndighed i overensstemmelse med artikel 6 og 7 i direktiv 2001/18/EF på de i indledningen til bilag
III A anførte betingelser.
Del 2 finder anvendelse på produkter, som består af eller indeholder genetisk modificerede højerestående planter. Ved
»højerestående planter« forstås planter i den taksonomiske gruppe Gymnospermae og Angiospermae (nøgenfrøede og
dækfrøede planter). Del 2 indeholder følgende afsnit:
A Generelle oplysninger
B Oplysninger om den genetisk modificerede plante
C Oplysninger om forsøgsudsætningen
D Resumé af de potentielle miljøvirkninger af udsætningen af de genetisk modificerede planter
E Kort beskrivelse af foranstaltninger truffet af anmelderen vedrørende risikokontrol
F Resumé af de planlagte markforsøg, der er udformet med henblik på at tilvejebringe nye data om udsætningens miljøog sundhedsmæssige virkninger.
I del 2 bør afgivne oplysninger dog i tilstrækkelig grad (i sammentrængt form) afspejle de oplysninger, som er meddelt
den kompetente myndighed i overensstemmelse med artikel 6 og 7 i direktiv 2001/18/EF på de i indledningen til bilag
III B anførte betingelser.
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AFGØRELSE Nr. 2/2002 TRUFFET AF ASSOCIERINGSRÅDET EU-RUMÆNIEN
den 14. maj 2002
om fastlæggelse af vilkårene og betingelserne for Rumæniens deltagelse i EF-programmet Fiscalis
(2002/814/EF)
ASSOCIERINGSRÅDET HAR —

under henvisning til Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Rumænien på den anden side (1),
under henvisning til tillægsprotokollen (2) til Europaaftalen
vedrørende Rumæniens deltagelse i Fællesskabets programmer,
særlig artikel 1 og 2, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I henhold til artikel 1 i tillægsprotokollen kan Rumænien
deltage i Fællesskabets rammeprogrammer, særprogrammer, projekter eller andre foranstaltninger på en
lang række områder.

(2)

Nævnte artikel 1 åbner desuden mulighed for deltagelse
på andre områder af EF-aktiviteter end de anførte.

(3)

I henhold til artikel 2 i tillægsprotokollen skal associeringsrådet træffe afgørelse om vilkårene og betingelserne
for Rumæniens deltagelse i de i artikel 1 nævnte aktiviteter —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

der er fastsat i bilag I og II, som udgør en integrerende del af
denne afgørelse.

Artikel 2
Denne afgørelse anvendes, så længe programmet endnu løber.
Skulle Kommissionen imidlertid beslutte at forlænge programmets varighed uden substantielle ændringer, bliver afgørelsen
også automatisk forlænget tilsvarende, medmindre en af
parterne opsiger den.

Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft på dagen for associeringsrådets
vedtagelse.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. maj 2002.

Artikel 1

På associeringsrådets vegne

Rumænien deltager i EF-programmet Fiscalis, i det følgende
benævnt »programmet«, i henhold til de vilkår og betingelser,

M. GEOANA

(1) EFT L 357 af 31.12.1994, s. 2.
(2) EFT L 317 af 30.12.1995, s. 40.
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BILAG I
VILKÅR OG BETINGELSER FOR RUMÆNIENS DELTAGELSE I FISCALIS-PROGRAMMET
1. Som nævnt i artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 888/98/EF af 30. marts 1998 om et fællesskabshandlingsprogram til forbedring af afgiftssystemerne i det indre marked (Fiscalis-programmet) (1) deltager Rumænien i
Fiscalis-programmet (i det følgende benævnt »programmet«) i overensstemmelse med de betingelser, der er fastlagt i
Europaaftalen eller i tillægsprotokollen, i den udstrækning fællesskabsretten på afgiftsområdet tillader det. Der gælder
således følgende betingelser for Rumæniens deltagelse i programaktiviteterne:
— deltagelse i de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 4 (kommunikations- og informationsudvekslingssystemer,
håndbøger og vejledninger), i den udstrækning fællesskabsretten på afgiftsområdet tillader det
— deltagelse i de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1 (udveksling af embedsmænd) og stk. 2 (seminarer),
samt artikel 6 (fælles uddannelsesinitiativer) på de deri fastsatte betingelser
— deltagelse i de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 5, stk. 3 (multilateral kontrol), tillades ikke, da Fællesskabets
retsregler om samarbejde på dette område i henhold til direktiv 77/799/EØF (2) og forordning (EØF) nr. 218/
1992 (3) kun gælder Den Europæiske Unions medlemsstater.
2. Vilkårene og betingelserne for fremlæggelse, vurdering og udvælgelse af ansøgninger til seminarer og udvekslinger for
rumænske embedsmænd er de samme som dem, der gælder for embedsmænd fra Den Europæiske Unions 15
medlemsstaters nationale administrationer.
3. Bilag II omhandler det finansielle bidrag til Den Europæiske Unions almindelige budget, som Rumænien skal indbetale
ved hvert regnskabsårs begyndelse til dækning af omkostningerne ved deltagelsen i programmet fra 2001 til 2002.
Associeringsudvalget kan tilpasse bidraget, når det er nødvendigt, efter principperne i artikel 110, stk. 2, i Europaaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Rumænien på den anden side.
4. Repræsentanter for Rumænien kan deltage som observatører i Det Stående Udvalg vedrørende Administrativt Samarbejde inden for området indirekte skatter, der er omhandlet i artikel 11, stk. 1, i beslutning nr. 888/98/EF, for så vidt
angår de punkter, der vedrører dem. Repræsentanter for Rumænien deltager ikke i udvalgets møder for de øvrige
punkter eller under afstemninger.
5. Den Europæiske Unions medlemsstater og Rumænien vil inden for rammerne af de eksisterende bestemmelser gøre
alt, hvad der står i deres magt, for at fremme den frie bevægelighed og opholdet for personer, der er berettigede i
henhold til programmet, og som rejser mellem Rumænien og Den Europæiske Unions medlemsstater i forbindelse
med deltagelse i aktiviteter, som er omfattet af denne afgørelse.
6. Uden at dette berører Kommissionen for De Europæiske Fællesskabers og De Europæiske Fællesskabers Revisionsrets
ansvar for overvågning og evaluering af programmet i overensstemmelse med beslutning nr. 888/98/EF, evalueres
Rumæniens deltagelse i programmet løbende på grundlag af et partnerskab mellem Rumænien og Kommissionen.
Rumænien vil forelægge Kommissionen de fornødne rapporter og medvirke ved andre særlige aktiviteter, som Fællesskabet tager initiativ til i denne sammenhæng.
7. Det sprog, der anvendes i forbindelse med ansøgningsprocessen, kontrakter, rapporter, der skal indgives, og andre
administrative arrangementer i forbindelse med programmet, skal være et af Det Europæiske Fællesskabs officielle
sprog.
8. Fællesskabet og Rumænien kan bringe aktiviteterne i henhold til denne afgørelse til ophør til enhver tid med 12
måneders skriftligt varsel. Aktiviteter, der er i gang på det tidspunkt, fortsætter, indtil de er afsluttet på de i denne
afgørelse fastlagte betingelser.

(1) EFT L 126 af 28.4.1998, s. 1.
(2) EFT L 336 af 27.12.1977, s. 15. Direktivet er senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.
(3) EFT L 24 af 1.2.1992, s. 1.
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BILAG II
RUMÆNIENS FINANSIELLE BIDRAG TIL FISCALIS-PROGRAMMET
1. Rumæniens finansielle bidrag føjes til det beløb, der hvert år er til rådighed på Den Europæiske Unions almindelige
budget til forpligtelsesbevillinger til indfrielse af Kommissionens finansielle forpligtelser i tilslutning til arbejde, der
udføres til gennemførelse og forvaltning af Fiscalis-programmet og dets drift.
2. Det finansielle bidrag er beregnet på basis af gennemsnitlige dagpenge på 146 EUR og gennemsnitlige rejsepenge på
695 EUR, som svarer til udgifterne ved deltagelse i seminarer og udvekslinger. Det anslås i den forbindelse, at
Rumænien gennemsnitligt vil deltage i 15 seminarer og 25 udvekslinger om året. Det finansielle bidrag kan justeres
ved hvert års begyndelse efter, i hvor mange aktiviteter Rumænien faktisk planlægger at deltage i løbet af året. Justeringen finder sted ved de nødvendige indkaldelser af midler, som Rumænien vil modtage fra Kommissionen, jf. punkt
6.
3. Rumæniens bidrag er på 109 638 EUR om året, medmindre andet bestemmes på de i punkt 2 omhandlede betingelser. Af dette beløb dækker 7 173 EUR de ekstra administrationsudgifter i forbindelse med Kommissionens forvaltning af programmet som følge af Rumæniens deltagelse.
4. Rumænien betaler de supplerende administrative udgifter, der er omtalt under punkt 3, over landets nationale budget.
5. Rumænien betaler 50 % af de resterende årlige udgifter til landets deltagelse over sit nationale budget for 2001 og
60 % for 2002.
I overensstemmelse med de særskilte Phare-programmeringsprocedurer betales de resterende 50 % via Rumæniens
årlige Phare-tildelinger — forudsat at der er budgetbevillinger til rådighed — i 2001 og 40 % for 2002. De Pharemidler, der anmodes om, overføres til Rumænien på basis af et særskilt finansieringsmemorandum. Disse midler
udgør sammen med den del, der hentes fra Rumæniens statsbudget, Rumæniens nationale bidrag, hvorfra det foretager betalinger efter Kommissionens årlige indkaldelse af midler.
6. Finansforordningen af 21. december 1977 vedrørende Den Europæiske Unions almindelige budget (1) finder anvendelse, bl.a. hvad angår forvaltningen af Rumæniens bidrag.
Ved denne afgørelses ikrafttræden sender Kommissionen Rumænien en eller flere indkaldelser af midler svarende til
landets bidrag til dækningen af udgifterne til indeværende års aktiviteter. Bidraget vil blive udtrykt i euro og skal
indbetales til en af Kommissionens bankkonti i euro.
Rumænien indbetaler sit bidrag i overensstemmelse med indkaldelsen af midler
— for den del, der finansieres over det nationale budget, senest tre måneder efter, at indkaldelsen af midler er afsendt
— for den del, der finansieres via Phare, senest 30 dage efter, at de tilsvarende Phare-midler er afsendt til landet.
Enhver forsinkelse med betalingen af bidraget vil medføre, at Rumænien skal betale renter af det udestående beløb fra
forfaldsdagen. Rentesatsen svarer til den sats, som Den Europæiske Centralbank anvender på sine transaktioner i euro
i den måned, hvor forfaldsdatoen ligger, forhøjet med 1,5 procentpoint.
7. Dagpengene til alle deltagere i programmet beregnes af Kommissionen fra land til land. Rumænien får ved hvert års
begyndelse udbetalt et første budgetforskud fra Kommissionen. Der kan udbetales et andet forskud midt på året
afhængigt af, i hvilket omfang Rumænien faktisk deltager i programaktiviteterne, og af den forventede deltagelse i
resten af året. Den relevante rumænske instans anvender disse forskud til at betale rejsehjemmel og dagpenge til de
rumænske deltagere.
8. Rejse- og opholdsudgifterne for repræsentanter og eksperter fra Rumænien i forbindelse med deltagelse som observatører i arbejdet i det i punkt 4 i bilag I nævnte udvalg refunderes af Kommissionen på samme grundlag som for Den
Europæiske Unions medlemsstater.

(1) EFT L 356 af 31.12.1977, s. 1. Forordningen er senest ændret ved forordning (EF) nr. 762/2001 (EFT L 111 af 20.4.2001, s. 1).
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AFGØRELSE Nr. 1/2002 TRUFFET AF ASSOCIERINGSRÅDET EU-LITAUEN
den 18. juni 2002
om vedtagelse af de almindelige vilkår og betingelser for Republikken Litauens deltagelse i Fællesskabets programmer
(2002/815/EF)
ASSOCIERINGSRÅDET HAR —

under henvisning til Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Litauen på den anden
side (1), særlig artikel 110, og

Artikel 4
For projekter og initiativer, der forelægges af deltagere fra
Litauen, gælder så vidt muligt samme betingelser, regler og
procedurer vedrørende de pågældende programmer som for
medlemsstaterne.

ud fra følgende betragtninger:
(1)

I henhold til artikel 110 i Europaaftalen og bilag XX
hertil kan Litauen deltage i Fællesskabets rammeprogrammer, særprogrammer, projekter eller andre foranstaltninger inden for en lang række områder. Efter protokollen kan der endvidere føjes andre EF-områder til
listen.

(2)

I henhold til ovennævnte artikel 110 fastsættes vilkårene
og betingelserne for Litauens deltagelse i disse aktiviteter
af associeringsrådet.

(3)

De specifikke betingelser, herunder de finansielle følger,
for deltagelse i hvert fællesskabsprogram bør aftales
mellem Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber
og Litauens kompetente myndigheder —

Artikel 5
De specifikke vilkår og betingelser, herunder finansielle bidrag,
for Litauens deltagelse i hvert enkelt program aftales mellem
Kommissionen og Litauens kompetente myndigheder. Hvis
Litauen anmoder om ekstern bistand fra Fællesskabet i henhold
til Rådets forordning (EØF) nr. 3906/89 af 18. december 1989
om økonomisk bistand til visse lande i Central- og
Østeuropa (2), kan ovennævnte specifikke vilkår og betingelser
fastsættes på grundlag af en finansieringsprotokol.
Artikel 6
Denne afgørelse gælder i en ubegrænset periode.
Den kan opsiges skriftligt af hver part med seks måneders
varsel.

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 7
Artikel 1
Litauen kan deltage i alle de af Fællesskabets programmer, der
er åbne for deltagelse fra central- og østeuropæiske kandidatlande, i overensstemmelse med bestemmelserne om vedtagelse
af disse programmer.
Artikel 2
Litauen yder et finansielt bidrag til Den Europæiske Unions
almindelige budget, der svarer til de specifikke programmer,
som Litauen deltager i.
Artikel 3
Repræsentanter for Litauen kan deltage som observatører og
for de punkter, der vedrører Litauen, i de forvaltningsudvalg,
der er ansvarlige for at overvåge de programmer, som Litauen
bidrager finansielt til.

(1) EFT L 51 af 20.2.1998, s. 3.

Senest tre år efter denne afgørelses ikrafttræden og hvert tredje
år herefter kan associeringsrådet revidere gennemførelsen af
afgørelsen på grundlag af Litauens faktiske deltagelse i et eller
flere af Fællesskabets programmer.
Artikel 8
Denne afgørelse træder i kraft på den første dag i måneden efter
associeringsrådets vedtagelse af afgørelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. juni 2002.
På associeringsrådets vegne
J. PIQUÉ I CAMPS

Formand

(2) EFT L 375 af 23.12.1989, s. 11. Forordningen er senest ændret ved
forordning (EF) nr. 2666/2000 (EFT L 306 af 7.12.2000, s. 1).
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KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 14. oktober 2002
om ændring af beslutning 1999/187/EF om afslutning af medlemsstaternes regnskaber over de
udgifter for regnskabsåret 1995, der finansieres af Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for
Landbruget (EUGFL), Garantisektionen
(meddelt under nummer K(2002) 3771)
(Kun den græske udgave er autentisk)

(2002/816/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 729/70 af 21.
april 1970 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (1),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1287/95 (2), særlig artikel
5, stk. 2,
efter høring af EUGFL-Komitéen, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

Kommissionen har ved beslutning 2002/524/EF (3)
fastsat en finansiel korrektion for Den Hellenske Republik på grund af mangler i kontrolsystemet i sektoren for
markafgrøder for regnskabsårene 1996-1999. Da de
samme mangler også fandtes tidligere, skal der fastsættes
en tilsvarende finansiel korrektion for regnskabsåret
1995. Det er derfor nødvendigt at ændre Kommissionens
beslutning 1999/187/EF af 3. februar 1999 om afslutning af medlemsstaternes regnskaber over de udgifter for
regnskabsåret 1995, der finansieres af Den Europæiske
Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL),
Garantisektionen, senest ændret ved beslutning 2000/
448/EF.
Denne beslutning foregriber ingen finansielle følger, der
måtte blive draget ved en senere regnskabsafslutning i
forbindelse med statsstøtte eller overtrædelser, for hvilke
procedurer efter artikel 88 og 226 i traktaten nu er i
gang eller blev afsluttet efter den 15. maj 2002.

beslutning, af uregelmæssigheder i den i artikel 8 i
forordning (EØF) nr. 729/70 omhandlede betydning eller
af domme, som EF-Domstolen afsiger i sager, der verserede den 15. maj 2002, vedrørende områder, der er
omfattet af denne beslutning —
VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
De dele af bilaget til beslutning 1999/187/EF, som vedrører
Den Hellenske Republik, affattes som angivet i bilaget til
nærværende beslutning.
Artikel 2
Det supplerende beløb på – 1 827 922 367 GRD, der fremkommer i punkt 3 i bilaget, og som konteres ved denne beslutning, skal bogføres blandt de udgifter, der henvises til i artikel
4, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 296/96 (4), i
august 2002.
Artikel 3
Denne beslutning er rettet til Den Hellenske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. oktober 2002.
På Kommissionens vegne

Denne beslutning foregriber ingen finansielle følger, som
Kommissionen ved en senere regnskabsafslutning drager
af undersøgelser, der er i gang på tidspunktet for denne

(1) EFT L 94 af 28.4.1970, s. 13.
(2) EFT L 125 af 8.6.1995, s. 1.
(3) EFT L 170 af 29.6.2002, s. 77.

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(4) EFT L 39 af 17.2.1996, s. 5.
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BILAG
GRÆKENLAND
Udgifter for EUGFL, Garantisektionen
Regnskabsår: 1995

GRD

1. Anerkendte udgifter
a) Udgifter anmeldt af medlemsstaten i forbindelse med denne regnskabsafslutning

760 186 802 122

b) Udgifter anmeldt i det foregående regnskabsår, men udelukket fra regnskabsafslutningen for det år

14 056 031 234

c) Anmeldte udgifter, der er udelukket fra denne regnskabsafslutning

0

d) Anmeldte udgifter, der allerede er omfattet af en beslutning om regnskabsafslutning

0

e) Anmeldte udgifter, der omfattes af denne regnskabsafsluting (a + b + c + d)

774 242 833 356

f) Ikke-anerkendte udgifter

– 26 082 443 724

g) Anerkendte udgifter, i alt (e + f)

748 160 389 632

2. Bogførte udgifter
a) Udgifter, der er bogført i dette regnskabsår

758 830 725 324

b) Udgifter, der er bogført i det foregående regnskabsår, men udelukket fra
regnskabsafslutningen for det år

14 056 031 234

c) Udgifter, der er bogført for dette regnskabsår, men udelukket fra denne regnskabsafslutning

0

d) Udgifter, der er bogført for dette regnskabsår, og omfattet af en belsutning om
regnskabsafslutning

0

e) Udgifter bogført i et senere regenskabsår

0

f) Samlede bogførte udgifter, der omfattes af denne regnskabsafslutning
(a + b + c + d + e)

772 886 756 558

3. Udgifter, der skal afholdes af eller overføres til medlemsstaten efter
regnskabsafslutningen (2f – 1g)

24 726 366 926

