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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 32/2003
af 9. januar 2003
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 10. januar 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 9. januar 2003.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug

(1) EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66.
(2) EFT L 299 af 1.11.2002, s. 17.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 9. januar 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af
indgangsprisen for visse frugter og grøntsager
(EUR/100 kg)
KN-kode

Tredjelandskode ( )

Fast importværdi

0702 00 00

052
204
212
624
999

85,9
57,8
83,5
154,7
95,5

0707 00 05

052
999

126,7
126,7

0709 10 00

220
999

91,4
91,4

0709 90 70

052
204
999

113,7
137,7
125,7

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
220
999

45,6
57,9
48,3
50,6

0805 20 10

204
999

68,9
68,9

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

052
204
999

66,7
78,2
72,5

0805 50 10

052
600
999

76,2
66,6
71,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
400
404
720
999

40,7
98,2
99,3
109,6
86,9

0808 20 50

052
400
720
999

124,8
115,2
48,6
96,2

1

(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. 33/2003
af 9. januar 2003
om udstedelse af importlicenser for fersk, kølet eller frosset oksekød af høj kvalitet
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

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

(2)

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

(3)

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
1. De mængder, som der er søgt om gennem importlicensansøgninger indgivet i perioden 1. til 5. januar 2003 vedrørende fersk, kølet og frosset oksekød af høj kvalitet som
omhandlet i artikel 2, litra f), i forordning (EF) nr. 936/97,
imødekommes fuldstændigt.
2. Der kan i overensstemmelse med artikel 5 i forordning
(EF) nr. 936/97 i løbet af de fem første dage af februar 2003
indgives licensansøgninger for 7 133,594 t.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 11. januar 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 9. januar 2003.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug

(1) EFT L 137 af 28.5.1997, s. 10.
(2) EFT L 229 af 27.8.2002, s. 7.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 34/2003
af 9. januar 2003
om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af byg inden for rammerne af den i
forordning (EF) nr. 901/2002 omhandlede licitation
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under hensyntagen til kriterierne i artikel 1 i forordning
(EF) nr. 1501/95. I dette tilfælde gives der tilslag til den
eller de bydende, hvis bud er lig med eller lavere end
maksimumsrestitutionen.

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

(3)

Anvendelse af ovennævnte kriterier på den nuværende
markedssituation for den pågældende kornart medfører,
at maksimumseksportrestitutionen fastsættes til det i
artikel 1 nævnte beløb.

(4)

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

ud fra følgende betragtninger:
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).

(1)

I artikel 7 i forordning (EF) nr. 1501/95 er det fastsat, at
Kommissionen på grundlag af de meddelte bud efter
proceduren i artikel 23 i forordning (EØF) nr. 1766/92
kan beslutte at fastsætte en maksimumseksportrestitution

(2)

Artikel 1
For bud, der meddeles fra den 3. til den 9. januar 2003 inden
for rammerne af den i forordning (EF) nr. 901/2002 omhandlede licitation, fastsættes maksimumseksportrestitutionen for
byg til 12,00 EUR/t.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 10. januar 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 9. januar 2003.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L
L
L

181 af 1.7.1992, s. 21.
193 af 29.7.2000, s. 1.
147 af 30.6.1995, s. 7.
170 af 29.6.2002, s. 46.
194 af 23.7.2002, s. 26.
142 af 31.5.2002, s. 17.
180 af 10.7.2002, s. 3.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 35/2003
af 9. januar 2003
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 —

(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 —

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:
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), senest
ændret ved forordning (EF) nr. 2330/2002 (7).

(1)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De bud, der er meddelt fra den 3. til den 9. januar 2003 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 10. januar 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 9. januar 2003.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L
L
L

181 af 1.7.1992, s. 21.
193 af 29.7.2000, s. 1.
147 af 30.6.1995, s. 7.
170 af 29.6.2002, s. 46.
194 af 23.7.2002, s. 26.
142 af 31.5.2002, s. 14.
349 af 24.12.2002, s. 18.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 36/2003
af 9. januar 2003
om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den
i forordning (EF) nr. 899/2002 omhandlede licitation
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under hensyntagen til kriterierne i artikel 1 i forordning
(EF) nr. 1501/95. I dette tilfælde gives der tilslag til den
eller de bydende, hvis bud er lig med eller lavere end
maksimumsrestitutionen.

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

(3)

Anvendelse af ovennævnte kriterier på den nuværende
markedssituation for den pågældende kornart medfører,
at maksimumsrestitutionen fastsættes til det i artikel 1
nævnte beløb.

(4)

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

ud fra følgende betragtninger:
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), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 2331/2002 (7).

(1)

I artikel 7 i forordning (EF) nr. 1501/95 er det fastsat, at
Kommissionen på grundlag af de meddelte bud efter
proceduren i artikel 23 i forordning (EØF) nr. 1766/92
kan beslutte at fastsætte en maksimumseksportrestitution

(2)

Artikel 1
For bud, der meddeles fra den 3. indtil den 9. januar 2003
inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 899/2002
omhandlede licitation, fastsættes maksimumsrestitutionen for
blød hvede til 8,00 EUR/t.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 10. januar 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 9. januar 2003.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L
L
L

181 af 1.7.1992, s. 21.
193 af 29.7.2000, s. 1.
147 af 30.6.1995, s. 7.
170 af 29.6.2002, s. 46.
194 af 23.7.2002, s. 26.
142 af 31.5.2002, s. 11.
349 af 24.12.2002, s. 19.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 37/2003
af 9. januar 2003
om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(4)

Situationen på verdensmarkedet eller visse markeder kan
nødvendiggøre, at restitutionen for visse varer differentieres efter deres bestemmelsessted.

(5)

Restitutionen skal fastsættes mindst en gang om
måneden. Den kan ændres inden for dette tidsrum.

(6)

Anvendelsen af disse bestemmelser på den nuværende
markedssituation for korn, særlig på noteringerne eller
priserne på disse produkter inden for Fællesskabet og på
verdensmarkedet, fører til at fastsætte restitutionen til de
beløb, som er angivet i bilaget.

(7)

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

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), særlig
artikel 13, stk. 2, og
ud fra følgende betragtninger:
I henhold til artikel 13 i forordning (EØF) nr. 1766/92
kan forskellen mellem noteringerne eller priserne på
verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i artikel
1 i forordningen, og priserne på disse produkter inden
for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(1)

Restitutionerne skal fastsættes under hensyntagen til de
elementer, der er nævnt i artikel 1 i 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 om 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).

(2)

Restitutionen for mel, grove gryn og fine gryn af hvede
og rug skal beregnes under hensyntagen til de kornmængder, der er nødvendige til fremstilling af de pågældende varer. Disse mængder er fastsat i forordning (EF)
nr. 1501/95.

(3)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Eksportrestitutionerne ved udførsel i uforarbejdet stand af de i
artikel 1, litra a), b) og c), i forordning (EØF) nr. 1766/92
nævnte produkter, undtagen malt, fastsættes til de i bilaget
angivne beløb.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 10. januar 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 9. januar 2003.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L

181 af 1.7.1992, s. 21.
193 af 29.7.2000, s. 1.
147 af 30.6.1995, s. 7.
170 af 29.6.2002, s. 46.
194 af 23.7.2002, s. 26.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 9. januar 2003 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove
gryn og fine gryn af hvede eller rug
Produktkode

Bestemmelse

Måleenhed

Restitutionsbeløb

Produktkode

Bestemmelse

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1001 10 00 9200

—

EUR/t

—

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

10,25

1001 10 00 9400

—

EUR/t

—

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

9,50

1001 90 91 9000

—

EUR/t

—

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

8,75

1001 90 99 9000

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

8,25

1002 00 00 9000

C06

EUR/t

0

1101 00 15 9190

—

EUR/t

—

1003 00 10 9000

—

EUR/t

—

1003 00 90 9000

C07

EUR/t

0

1101 00 90 9000

—

EUR/t

—

1004 00 00 9200

—

EUR/t

—

1102 10 00 9500

C01

EUR/t

24,75

1004 00 00 9400

C06

EUR/t

0

1102 10 00 9700

C01

EUR/t

19,50

1005 10 90 9000

—

EUR/t

—

1102 10 00 9900

—

EUR/t

—

1103 11 10 9200

C06

EUR/t

0 (1)

C06

EUR/t

0 (1)

1005 90 00 9000

C07

EUR/t

0

1007 00 90 9000

—

EUR/t

—

1103 11 10 9400

1008 20 00 9000

—

EUR/t

—

1103 11 10 9900

—

EUR/t

—

C06

EUR/t

0 (1)

—

EUR/t

—

1101 00 11 9000

—

EUR/t

—

1103 11 90 9200

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

11,00

1103 11 90 9800

( ) Når dette produkt indeholder presset groft mel, ydes der ingen restitution.
1

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens ændrede forordning (EF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af
24.12.1987, s. 1).
De øvrige bestemmelsessteder er fastsat således:
C01 Alle bestemmelsessteder, ekskl. Polen, Litauen, Estland, Letland og Ungarn.
C06 Alle bestemmelsessteder, ekskl. Litauen, Estland, Letland og Ungarn.
C07 Alle bestemmelsessteder, ekskl. Estland, Letland og Ungarn.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 38/2003
af 9. januar 2003
om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for korn
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

Situationen på verdensmarkedet eller de særlige krav på
visse markeder kan gøre det nødvendigt at differentiere
korrektionsbeløbet efter bestemmelsesstedet.

(4)

Korrektionsbeløbet skal fastsættes samtidig med restitutionen og efter samme procedure. Det kan ændres inden
for tidsrummet mellem to fastsættelser.

(5)

Det følger af ovennævnte bestemmelser, at korrektionsbeløbet skal fastsættes som angivet i bilaget til denne
forordning.

(6)

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

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), særlig
artikel 13, stk. 8, og
ud fra følgende betragtninger:
I henhold til artikel 13, stk. 8, i forordning (EØF) nr.
1766/92 skal den eksportrestitution for korn, der gælder
på dagen for indgivelse af ansøgning om eksportlicens,
efter anmodning herom anvendes på en eksportforretning, der skal gennemføres inden for licensens gyldighedsperiode. I så fald kan restitutionsbeløbet korrigeres.

(1)

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 om 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), giver mulighed for at fastsætte et korrektionsbeløb for de produkter, der er nævnt i artikel
1, stk. 1, litra c), i forordning (EØF) nr. 1766/92. Dette
korrektionsbeløb skal beregnes under hensyntagen til de
elementer, der er anført i artikel 1 i forordning (EF) nr.
1501/95.

(2)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Det korrektionsbeløb, der anvendes på de forudfastsatte
eksportrestitutioner for de i artikel 1, stk. 1, litra a), b) og c), i
forordning (EØF) nr. 1766/92 nævnte produkter, undtagen
malt, fastsættes som angivet i bilaget.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 10. januar 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 9. januar 2003.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L

181 af 1.7.1992, s. 21.
193 af 29.7.2000, s. 1.
147 af 30.6.1995, s. 7.
170 af 29.6.2002, s. 46.
194 af 23.7.2002, s. 26.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 9. januar 2003 om fastsættelse af de korrektionsbeløb, der skal anvendes på
eksportrestitutionerne for korn
(EUR/t)

Produktkode

1001 10 00 9200
1001 10 00 9400
1001 90 91 9000
1001 90 99 9000
1002 00 00 9000
1003 00 10 9000
1003 00 90 9000
1004 00 00 9200
1004 00 00 9400
1005 10 90 9000
1005 90 00 9000
1007 00 90 9000
1008 20 00 9000
1101 00 11 9000
1101 00 15 9100
1101 00 15 9130
1101 00 15 9150
1101 00 15 9170
1101 00 15 9180
1101 00 15 9190
1101 00 90 9000
1102 10 00 9500
1102 10 00 9700
1102 10 00 9900
1103 11 10 9200
1103 11 10 9400
1103 11 10 9900
1103 11 90 9200
1103 11 90 9800

Bestemmelse

—
—
—
A00
C03
A05
—
A00
—
A00
—
A00
—
—
—
A00
A00
A00
A00
A00
—
—
A00
A00
—
A00
A00
—
A00
—

Løbende
måned
1

—
—
—
0
–20,00
0
—
0
—
0
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

1. termin

2. termin

3. termin

4. termin

5. termin

6. termin

2

3

4

5

6

7

—
—
—
0
–20,00
0
—
0
—
–0,93
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
0
–20,00
0
—
0
—
–1,86
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
0
–20,00
0
—
0
—
–2,79
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
–10,00
–20,00
0
—
–10,00
—
–3,72
—
0
—
—
—
–13,70
–12,80
–11,80
–10,90
–10,20
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

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 således:
C03 Schweiz, Liechtenstein, Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Norge, Færøerne, Island, Rusland, Belarus, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Slovenien, det
tidligere Jugoslaviens landområde med undtagelse af Slovenien, Kroatien og Bosnien-Hercegovina, Albanien, Rumænien, Bulgarien, Armenien,
Georgien, Aserbajdsjan, Moldova, Ukraine, Kasakhstan, Kirgisistan, Usbekistan, Tadsjikistan, Turkmenistan, Marokko, Algeriet, Tunesien,
Libyen, Egypten, Malta, Cypern og Tyrkiet.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 39/2003
af 9. januar 2003
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.

(7)

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

(8)

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

(9)

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

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:
(1)

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

(2)

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

(3)

Der skal ikke tages hensyn til oplysningerne, når det ikke
drejer sig om produkter af sund og sædvanlig handelskvalitet, eller når den i tilbuddet nævnte pris kun
vedrører en ringe mængde, der ikke er repræsentativ for

(4)

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

178 af 30.6.2001, s.
104 af 20.4.2002, s.
141 af 24.6.1995, s.
145 af 27.6.1968, s.

1.
26.
12.
12.

vedrørende
efter kvalinedsættes i
artikel 6 i

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 10. januar 2003.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 9. januar 2003.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug

BILAG
til Kommissionens forordning af 9. januar 2003 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

KN-kode

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)

8,18

—

0,03

1703 90 00 ( )

10,60

—

0

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. 40/2003
af 9. januar 2003
om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til protokol 4 om bomuld knyttet til akten
vedrørende Grækenlands tiltrædelse, senest ændret ved Rådets
forordning (EF) nr. 1050/2001 (1),
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1051/2001 af
22. maj 2001 om støtte til bomuldsproduktioner (2), særlig
artikel 4, og
ud fra følgende betragtninger:
Ifølge artikel 4 i forordning (EF) nr. 1051/2001 fastsættes der regelmæssigt en verdensmarkedspris for ikkeegreneret bomuld på grundlag af den konstaterede
verdensmarkedspris for egreneret bomuld under hensyntagen til det historiske forhold mellem den fastlagte
verdensmarkedspris for egreneret bomuld og den beregnede pris for ikke-egreneret bomuld. Dette historiske
forhold er fastlagt i artikel 2, stk. 2, i Kommissionens
forordning (EF) nr. 1591/2001 af 2. august 2001 (3),
ændret ved forordning (EF) nr. 1486/2002 (4) om
gennemførelsesbestemmelser for støtteordningen for
bomuld. Hvis verdensmarkedsprisen ikke kan fastsættes
således, beregnes den på grundlag af den seneste fastsatte
pris.

(1)

I henhold til artikel 5 i forordning (EF) nr. 1051/2001
fastsættes verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret
bomuld for et produkt med visse egenskaber under

(2)

(3)

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld som
omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1051/2001 fastsættes
til 27,804 EUR/100 kg.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 10. januar 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 9. januar 2003.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

148 af 1.6.2001, s. 1.
148 af 1.6.2001, s. 3.
210 af 3.8.2001, s. 10.
223 af 20.8.2002, s. 3.

L 5/14

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

10.1.2003

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/1/EF
af 6. januar 2003
om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag II til Rådets direktiv 76/768/EØF om indbyrdes
tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler
(EØS-relevant tekst)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(4)

Direktiv 76/768/EØF bør ændres i overensstemmelse
hermed.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

(5)

under henvisning til Rådets direktiv 76/768/EØF af 27. juli
1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning
om kosmetiske midler (1), senest ændret ved Kommissionens
direktiv 2002/34/EF (2), særlig artikel 8, stk. 2,

Medlemsstaterne bør på grund af ovennævnte risikomaterialers særlige karakter kunne træffe de i nærværende
direktiv fastsatte foranstaltninger, allerede inden den i
denne retsakt fastsatte maksimumsfrist er udløbet.

(6)

De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Tilpasning til
den Tekniske Udvikling af Direktiverne om Fjernelse af
Tekniske Hindringer for Handelen med Kosmetiske
Midler —

efter høring af Den Videnskabelige Komité for Kosmetiske
Produkter og andre Forbrugsvarer end Levnedsmidler, og
ud fra følgende betragtninger:
Løbenummer 419 i bilag II til direktiv 76/768/EØF, der
indeholder listen over de stoffer, som ikke må anvendes i
kosmetiske produkter, er i øjeblikket tilpasset Kommissionens beslutning 97/534/EF af 30. juli 1997 om
forbud mod anvendelse af risikomateriale med hensyn til
overførbare spongiforme encephalopatier (3). Denne
beslutning blev ophævet ved Kommissionens beslutning
2000/418/EF af 29. juni 2000 om regulering af anvendelsen af materiale, der udgør en risiko med hensyn til
overførbare spongiforme encephalopatier, og om
ændring af beslutning 94/474/EF (4). Løbenummer 419 i
bilag II til direktiv 76/768/EØF bør i henhold til udtalelse fra Den Videnskabelige Komité for Kosmetiske
Produkter og andre Forbrugsvarer end Levnedsmidler
(SCCNFP) tilpasses Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og
udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (5), senest ændret ved Kommissionens forordning
(EF) nr. 270/2002 (6).

(1)

(2)

Der bør i løbenummer 419 i bilag II til direktiv 76/768/
EØF indsættes en henvisning til specificeret risikomateriale som angivet i bilag V til forordning (EF) nr. 999/
2001.

(3)

Det fremgår dog af artikel 22, stk. 1, i forordning (EF)
nr. 999/2001, at bestemmelserne i forordningens bilag
XI, del A, skal finde anvendelse indtil datoen for vedtagelsen af en afgørelse, hvorefter artikel 8 i forordningen
og bilag V træder i kraft. Løbenummer 419 i bilag II til
direktiv 76/768/EØF bør derfor også henvise til bilag XI,
del A, til forordning (EF) nr. 999/2001.

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L
L

262 af 27.9.1976, s. 169.
102 af 18.4.2002, s. 19.
216 af 8.8.1997, s. 95.
158 af 30.6.2000, s. 76.
147 af 31.5.2001, s. 1.
45 af 15.2.2002, s. 4.

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1
Bilag II til direktiv 76/768/EØF ændres i overensstemmelse
med bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2
1. Medlemsstaterne træffer de foranstaltninger, der er
nødvendige for at sikre, at hverken fabrikanter eller importører,
der er etableret i Fællesskabet, senest fra den 15. april 2003
markedsfører kosmetiske midler, der ikke opfylder bestemmelserne i nærværende direktiv.
2. Medlemsstaterne træffer de foranstaltninger, der er
nødvendige for at sikre, at de i stk. 1 anførte midler senest efter
den 15. april 2003 hverken sælges eller overdrages til den
endelige forbruger.

Artikel 3
Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative
bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest
den 15. april 2003. De underretter straks Kommissionen
herom.
Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en
henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen
ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.
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Artikel 4
Dette direktiv træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Artikel 5
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. januar 2003.
På Kommissionens vegne
Erkki LIIKANEN

Medlem af Kommissionen

BILAG
I løbenummer 419 i bilag II til Rådets direktiv 76/768/EØF ændres:
»a) kranium, herunder hjerne og øjne, mandler og rygmarv fra:
— kvæg på over 12 måneder
— får og geder, som er over 12 måneder gamle, eller som har en frembrudt, blivende hjørnetand
b) milt fra får og geder samt bestanddele, der er afledt heraf.«
til:
»Fra datoen, hvortil der henvises i artikel 22, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/
2001 (*), specificeret risikomateriale som angivet i bilag V hertil og bestanddele fremstillet heraf.
Indtil denne dato, specificeret risikomateriale som angivet i bilag XI, del A, til forordning (EF) nr. 999/2001 og
bestanddele fremstillet heraf.
(*) EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1.«
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II
(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 23. december 2002
om gennemførelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1612/68 med hensyn til formidling og udligning
af tilbud og ansøgninger om beskæftigelse
(meddelt under nummer K(2002) 5236)
(EØS-relevant tekst)

(2003/8/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(5)

Med henblik herpå bør Eures konsolideres og styrkes
som et vigtigt redskab til at overvåge mobiliteten, at
støtte arbejdstagernes frie bevægelighed og integrationen
af de europæiske arbejdsmarkeder og at oplyse borgerne
om gældende EU-lovgivning.

(6)

Der er behov for at fremme den erhvervsmæssige og
geografiske mobilitet i tråd med den europæiske beskæftigelsesstrategi og med henblik på gennemførelsen af
aktionsplanen vedrørende kvalifikationer og mobilitet (4)
og Rådets resolution af 3. juni 2002 om samme
emne (5).

(7)

Af klarhedshensyn bør Eures-nettet genetableres med en
mere præcis definition af dets sammensætning, struktur
og funktioner. Dette medfører, at beslutning 93/569/
EØF skal udskiftes.

(8)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Tekniske Udvalg for
Arbejdstagernes Frie Bevægelighed —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1612/68 af
15. oktober 1968 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden
for Fællesskabet (1), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
2434/92 (2), særlig artikel 44, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

(4)

Der er sket store fremskridt siden lanceringen af Euresnettet (European Employment Services — »Eures«) nedsat
ved Kommissionens beslutning 93/569/EØF (3) med
henblik på gennemførelse af Rådets forordning (EØF) nr.
1612/68.
På baggrund af de erfaringer, der er indhøstet siden
1993, og under hensyntagen til og som konsolidering af
den seneste udvikling inden for Eures-miljøet bør nettet
forstærkes og integreres fuldt ud i medlemsstaternes
arbejdsmarkedsmyndigheder. Den nuværende ansvarsfordeling og beslutningsprocedure bør ændres.
Med henblik på den forestående udvidelse af Den Europæiske Union bør Eures indføres fuldt ud i tiltrædelseslandene, samtidig med at det skal sikres, at systemet
forbliver effektivt og kan administreres.
De muligheder, som nye informations- og kommunikationsteknologiværktøjer giver for yderligere at forbedre og
rationalisere de leverede tjenester, bør også tages i
betragtning.

(1) EFT L 257 af 19.10.1968, s. 2.
(2) EFT L 245 af 26.8.1992, s. 1.
(3) EFT L 274 af 22.10.1993, s. 32.

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
Eures-nettet
Kommissionen, medlemsstaternes arbejdsmarkedsmyndigheder
og evt. yderligere nationale partnere opretter et europæisk
netværk for tjenesteydelser, der benævnes Eures (European
Employment Services), og som skal udvikle den informationsudveksling og det samarbejde, som er fastsat i anden del af
forordning (EØF) nr. 1612/68.
(4) KOM(2002) 72 endelig af 13.2.2002.
(5) EFT C 162 af 6.7.2002, s. 1.
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Artikel 2
Mål
Eures bidrager til en samordnet gennemførelse af bestemmelserne i anden del af forordning (EØF) nr. 1612/68. Det støtter
den europæiske beskæftigelsesstrategi og bidrager til en styrkelse af det indre marked i EU.
Til gavn for især arbejdssøgende, arbejdstagere og arbejdsgivere
søger Eures at fremme:
a) udviklingen af europæiske arbejdsmarkeder, som er åbne og
tilgængelige for alle
b) den tværnationale, tværregionale og grænseoverskridende
udveksling af tilbud og ansøgninger om beskæftigelse
c) gennemskueligheden og udvekslingen af oplysninger om de
europæiske arbejdsmarkeder, herunder om levevilkår og
uddannelsesmuligheder
d) udviklingen af metoder og indikatorer til dette formål.
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b) formulering af en sammenhængende helhedsstrategi og
passende ordninger til fremme af samarbejdet og koordineringen mellem medlemsstaterne
c) generel overvågning og evaluering af alle Eures-aktiviteter
og tiltag til kontrol af, at de udføres i overensstemmelse
med forordning (EØF) nr. 1612/68 og denne beslutning.
Artikel 5
Eures-logoet
Akronymet Eures anvendes udelukkende i forbindelse med aktiviteter under Eures. Det illustreres ved hjælp af et logo med en
standardiseret grafisk udformning.
Logoet registreres som et EF-varemærke i Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (KHIM). Det må anvendes af Euresmedlemmer og -partnere.
Artikel 6

Artikel 3

Strategigruppe på Højt Niveau

Sammensætning

Hermed oprettes en Strategigruppe på Højt Niveau bestående af
Eures-medlemmernes ledere og med Kommissionens repræsentant som formand. Den bistår Kommissionen i arbejdet med at
fremme og overvåge udviklingen af Eures.

Eures omfatter følgende kategorier:
a) Eures-medlemmerne, som er de særlige kontorer nedsat af
medlemsstaterne i henhold til artikel 13, stk. 2, i forordning
(EØF) nr. 1612/68, og Det Europæiske Koordineringsbureau
nedsat i henhold til artikel 21, 22 og 23 i nævnte forordning, og
b) Eures-partnerne i henhold til artikel 17, stk. 1, i forordning
(EØF) nr. 1612/68, nemlig:
i) de regionale arbejdsmarkedsmyndigheder i medlemsstaterne
ii) arbejdsmarkedsmyndighederne med ansvar for grænseområderne
iii) særlige arbejdsmarkedsmyndigheder meddelt Kommissionen i henhold til artikel 17, stk. 2, i forordning (EØF)
nr. 1612/68.
Disse kategorier omfatter de fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer, der er udpeget af Eures-medlemmerne.
Artikel 4
Det Europæiske Koordineringsbureaus rolle
Kommissionens Generaldirektorat for Beskæftigelse, Sociale
Anliggender og Arbejdsmarkedsforhold er ansvarlig for ledelsen
af Det Europæiske Koordineringsbureau.
Det Europæiske Koordineringsbureau (herefter benævnt »Eureskoordineringsbureauet«) tilser, at bestemmelserne i anden del af
forordning (EØF) nr. 1612/68 overholdes, og bistår Eures-nettet
i udførelsen af dets aktiviteter.
Eures-koordineringsbureauets opgaver omfatter:
a) analyse af den geografiske og erhvervsmæssige mobilitet og
udvikling af en generel tilgang til mobilitet i overensstemmelse med den europæiske beskæftigelsesstrategi

Kommissionen hører Strategigruppen på Højt Niveau om
spørgsmål vedrørende den strategiske planlægning, udvikling,
gennemførelse, overvågning og evaluering af de tjenester og
aktiviteter, der er omhandlet af denne beslutning, herunder:
a) Eures-chartret, jf. artikel 8, stk. 2
b) Eures-retningslinjerne, jf. artikel 9, stk. 1
c) Kommissionens udkast til årsberetning, jf. artikel 19, stk. 1,
i forordning (EØF) nr. 1612/68
d) Kommissionens beretning, som udarbejdes hvert andet år og
forelægges Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske
Økonomiske og Sociale Udvalg, jf. artikel 19, stk. 3, i
forordning (EØF) nr. 1612/68.
Lederne af de europæiske arbejdsmarkedsorganisationer inviteres til at deltage i gruppens møder.
Strategigruppen på Højt Niveau fastlægger selv sine arbejdsmetoder og sin forretningsorden. Som hovedregel indkalder
formanden til møde to gange om året. Gruppen træffer sine
afgørelser med simpelt flertal.
Eures-koordineringsbureauet fungerer som sekretariat.
Artikel 7
Arbejdsgruppe
For at fremme udviklingen, gennemførelsen og overvågningen
af Eures-aktiviteter nedsætter Eures-koordineringsbureauet en
arbejdsgruppe bestående af Eures Managers, som hver repræsenterer et Eures-medlem. Eures-koordineringsbureauet
indbyder repræsentanter for arbejdsmarkedets parter i Europa
og efter behov repræsentanter for andre Eures-partnere og
eksperter til at deltage i arbejdsgruppens møder.
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Artikel 8

Artikel 9

Eures-charter

Retningslinjer og aktivitetsplaner

1.
Efter høring af Eures-strategigruppen på Højt Niveau, jf.
artikel 6 i denne beslutning, vedtager Eures-koordineringsbureauet Eures-chartret i overensstemmelse med procedurerne i
artikel 14, stk. 2, artikel 15, stk. 2, artikel 22, stk. 1, litra a), b)
og c), og artikel 23 i forordning (EØF) nr. 1612/68.

1. I overensstemmelse med Eures-chartret, jf. artikel 8, og
efter høring af Eures-strategigruppen på Højt Niveau, jf. artikel
6, fastlægger Eures-koordineringsbureauet retningslinjer for
Eures-aktiviteter for en periode på tre år.

2.
Ud fra princippet om, at alle tilbud og ansøgninger om
beskæftigelse, der offentliggøres af et Eures-medlem eller en
Eures-partner, skal være tilgængelige i hele EU, fastlægger
Eures-chartret navnlig:
a) de aktiviteter, Eures-medlemmerne og -partnerne forpligter
sig til at gennemføre, herunder:

Disse retningslinjer indeholder betingelserne for finansiel støtte,
der kan ydes af Fællesskabet i henhold til stk. 4.
2. På grundlag af retningslinjerne fremlægger de enkelte
Eures-medlemmer deres aktivitetsplaner for den periode, der er
omfattet af retningslinjerne, for Eures-koordineringsbureauet. I
aktivitetsplanen beskrives:

i) arbejdsformidlingstjenester, herunder personlig rådgivning og vejledning til klienterne, uanset om de er
arbejdssøgende, arbejdstagere eller arbejdsgivere

a) de vigtigste arbejdsområder for Eures-medlemmet inden for
nettet, herunder de tværnationale, grænseoverskridende og
sektorbestemte aktiviteter, der er omhandlet af artikel 17 i
forordning (EØF) nr. 1612/68

ii) udvikling af tværnationalt og grænseoverskridende
samarbejde, der omfatter arbejdsformidlinger, sociale
instanser, arbejdsmarkedets parter og andre berørte
institutioner, med henblik på at forbedre effektiviteten af
arbejdsmarkederne, deres integration og mobiliteten

b) de menneskelige og finansielle ressourcer, der tildeles
gennemførelsen af anden del af forordning (EØF) nr. 1612/
68

iii) fremme af koordineret overvågning og vurdering af
hindringer for mobilitet, overskud af og mangel på
kvalifikationer samt migrationsstrømme

c) ordningerne for overvågning og evaluering af de planlagte
aktiviteter, herunder de oplysninger, der hvert år skal
tilsendes Kommissionen.

b) de operationelle målsætninger for Eures-systemet, de kvalitetsstandarder, der skal benyttes, samt de forpligtelser, der
påhviler Eures-medlemmerne og -partnerne, herunder:

Aktivitetsplanen skal desuden indeholde en vurdering af de
gennemførte aktiviteter og det opnåede fremskridt i den
forgangne periode.

i) integrering af medlemmernes relevante jobdatabaser
med Eures-systemet til udveksling af beskæftigelsestilbud
inden en endnu ikke fastsat dato
ii) den type oplysninger, såsom arbejdsmarkedsoplysninger,
oplysninger om leve- og arbejdsvilkår, information om
beskæftigelsestilbud og -forespørgsler, hindringer for
mobilitet, de skal tilbyde deres klienter og resten af
nettet
iii) den uddannelse og de kvalifikationer, der kræves for
Eures-personale, og betingelserne og procedurerne for
tilrettelæggelse af besøg og opgaver for de ansvarlige
iv) udarbejdelse, indgivelse til Eures-koordineringsbureauet
og gennemførelse af aktivitetsplaner, herunder særlige
regler for grænseoverskridende Eures-aktiviteter

3. Eures-koordineringsbureauet gennemgår aktivitetsplanerne og de modtagne informationer og vurderer, hvorvidt de
stemmer overens med retningslinjerne og bestemmelserne i
anden del af forordning (EØF) nr. 1612/68. Resultaterne af
denne vurdering analyseres i samarbejde med Eures-medlemmerne en gang om året i henhold til nævnte forordnings artikel
19, stk. 1, og medtages i Kommissionens beretning til EuropaParlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale
Udvalg i henhold til artikel 19, stk. 3, i forordningen.
4. Kommissionen kan yde finansiel støtte til gennemførelsen
af aktivitetsplanerne i henhold til reglerne for de pågældende
budgetressourcer.

v) betingelserne for Eures-medlemmernes og -partnernes
anvendelse af Eures-logoet
vi) principperne for overvågning og evaluering af Euresaktiviteter

Artikel 10
Ophævelse

c) procedurerne til etablering af et ensartet system og fælles
modeller for udveksling af oplysninger om arbejdsmarkedet
og mobilitet inden for Eures-nettet i henhold til artikel 14,
15 og 16 i forordning (EØF) nr. 1612/68, herunder oplysninger om beskæftigelsesmuligheder og om uddannelsesmuligheder i EU, der skal integreres i et websted om mobilitet.

Beslutning 93/569/EØF ophæves hermed. Den finder dog
fortsat anvendelse på aktiviteter, der er omfattet af en ansøgning, som blev indgivet inden nærværende beslutnings ikrafttrædelse.
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Artikel 11
Anvendelsesdato
Denne beslutning anvendes fra den 1. marts 2003.
Artikel 12
Adressater
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. december 2002.
På Kommissionens vegne
Anna DIAMANTOPOULOU

Medlem af Kommissionen

