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(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 527/2003
af 17. marts 2003
om tilladelse til udbud og levering til direkte konsum af visse vine, der er importeret fra Argentina,
og som eventuelt har været genstand for en ønologisk behandling, der ikke er fastsat i forordning
(EF) nr. 1493/1999
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

(5)

Eftersom der allerede på fællesskabets område er argentinsk vin, der indeholder æblesyre, bør undtagelsesbestemmelsen udstrækkes til disse vine —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 af
17. maj 1999 om den fælles markedsordning for vin (1), særlig
artikel 45, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 45, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1493/1999
kan der vedtages undtagelsesbestemmelser for importerede produkter, der har været genstand for en ønologisk
behandling, som ikke er tilladt efter fællesskabsbestemmelserne.

(2)

De vine, der produceres i Argentina, kan tilsættes syre i
form af æblesyre, hvilket er en ønologisk behandling, der
ikke er tilladt efter fællesskabsbestemmelserne.

(3)

Der er igangværende forhandlinger mellem Fællesskabet,
repræsenteret ved Kommissionen, og Argentina med
henblik på indgåelse af en handelsaftale om vin.
Forhandlingerne vedrører navnlig de to parters respektive ønologiske behandling samt beskyttelse af geografiske betegnelser.

(4)

For at lette disse forhandlinger forekommer det hensigtsmæssigt, at der vedtages en undtagelsesbestemmelse, der
tillader, at der tilsættes æblesyre til de vine, der produceres på argentinsk område, og som importeres i Fællesskabet, som en overgangsforanstaltning indtil ikrafttrædelsen af den aftale, de nævnte forhandlinger resulterer i,
dog senest indtil den 30. september 2003.

(1) EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
2585/2001 (EFT L 345 af 29.12.2001, s. 10).

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
1. Uanset artikel 45, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1493/1999
kan produkter henhørende under KN-kode 2204 10, 2204 21,
2204 29 og 2204 30 10, som er fremstillet af druer, der er
høstet og forarbejdet til vin i Argentina, og hvortil der i
henhold til argentinsk lovgivning har kunnet tilsættes æblesyre
under den ønologiske behandling, udbydes og leveres til direkte
konsum i Fællesskabet.
Denne tilladelse gælder dog kun indtil ikrafttrædelsen af den
aftale, der vil følge af forhandlingerne med Argentina med
henblik på indgåelsen af en handelsaftale om vin, navnlig
vedrørende den ønologiske behandling samt beskyttelsen af de
geografiske betegnelser, dog senest indtil den 30. september
2003.
Tilladelsen omfatter ligeledes de argentinske vine, der er
omhandlet i dette stykke, og som er indført i Fællesskabet fra
den 1. januar 2001.
2. Medlemsstaterne kan ikke forbyde udbud og levering til
direkte konsum af vin, der er fremstillet af druer, der er høstet
og forarbejdet til vin i Argentina i overensstemmelse med
argentinsk lovgivning, med den begrundelse, at der eventuelt er
blevet tilsat æblesyre til denne vin.

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 17. marts 2003.
På Rådets vegne
G. DRYS

Formand

25.3.2003
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 528/2003
af 24. marts 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. 1947/2002 (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 25. marts 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 24. marts 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 24. marts 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
060
204
212
624
999

85,9
137,3
47,8
116,8
101,8
97,9

0707 00 05

052
096
204
999

128,2
84,2
76,4
96,3

0709 10 00

220
999

190,1
190,1

0709 90 70

052
204
999

98,4
141,8
120,1

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
600
624
999

65,4
48,2
50,2
43,1
62,0
63,6
55,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388
400
404
508
512
524
528
720
728
999

99,6
99,5
76,6
75,6
77,4
70,3
84,7
82,5
96,2
84,7

0808 20 50

388
512
528
720
999

68,4
62,6
63,3
43,5
59,5

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. 529/2003
af 24. marts 2003
om ændring af forordning (EF) nr. 1279/98, (EF) nr. 1128/1999, (EF) nr. 1247/1999 og (EF) nr. 140/
2003 for så vidt angår toldkontingenter for oksekødsprodukter fra Rumænien
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

der kan accepteres ansøgninger indgivet i januar 2003
om importlicenser for kød i forbindelse med de toldkontingenter for oksekød, der i forordning (EF) nr. 1279/98
er fastsat for Republikken Polen, Republikken Ungarn,
Den Tjekkiske Republik, Den Slovakiske Republik, Republikken Bulgarien og Rumænien (8), bør derfor ændres
med virkning fra den 1. april 2003.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af
17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (1),
senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2345/
2001 (2), særlig artikel 32, stk. 1, og

(3)

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

ud fra følgende betragtninger:

Den protokol, der blev godkendt ved Rådets afgørelse
2003/18/EF af 19. december 2002 om indgåelse af en
protokol om tilpasning af handelsaspekterne i Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side
og Rumænien på den anden side for at tage hensyn til
resultatet af parternes forhandlinger om yderligere gensidige indrømmelser på landbrugsområdet (3), indeholder
nye indrømmelser med hensyn til import af visse oksekødsprodukter som led i toldkontingenter, der er åbnet i
henhold til nævnte aftale. De anvendes fra den 1. april
2003.

(1)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1279/98 foretages følgende ændringer:
1) Titlen affattes således:

Kommissionens forordning (EF) nr. 1279/98 af 19. juni
1998 om gennemførelsesbestemmelser for de toldkontingenter for oksekød, som ved forordning (EF) nr.
2290/2000, (EF) nr. 2433/2000, (EF) nr. 2434/2000,
(EF) nr. 2435/2000, (EF) nr. 2851/2000 og (EF) nr.
1408/2002 er fastsat for Bulgarien, Tjekkiet, Slovakiet,
Rumænien, Polen og Ungarn (4), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 1634/2002 (5), Kommissionens
forordning (EF) nr. 1128/1999 af 28. maj 1999 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser for et toldkontingent for kalve på ikke over 80 kg med oprindelse i
visse tredjelande (6), senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1634/2002, Kommissionens forordning (EF) nr.
1247/1999 af 16. juni 1999 om gennemførelsesbestemmelser for et toldkontingent for levende kvæg af en vægt
på 80 til 300 kg med oprindelse i bestemte tredjelande (7), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1634/
2002, og Kommissionens forordning (EF) nr. 140/2003
af 27. januar 2003 om fastsættelse af, i hvilket omfang

(2)

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L
L
L

160 af 26.6.1999, s. 21.
315 af 1.12.2001, s. 29.
8 af 14.1.2003, s. 18.
176 af 20.6.1998, s. 12.
247 af 14.9.2002, s. 7.
135 af 29.5.1999, s. 50.
150 af 17.6.1999, s. 18.

»Kommissionens forordning (EF) nr. 1279/98 af 19. juni
1998 om gennemførelsesbestemmelser for de toldkontingenter for oksekød, som ved Rådets forordning (EF) nr.
2290/2000, (EF) nr. 2433/2000, (EF) nr. 2434/2000, (EF)
nr. 2851/2000 og (EF) nr. 1408/2002 og ved Rådets afgørelse 2003/18/EF er fastsat for Bulgarien, Tjekkiet, Slovakiet,
Rumænien, Polen og Ungarn.«
2) Artikel 1, stk. 1, affattes således:
»Ved indførsel til EF som led i de toldkontingenter, der er
fastsat ved Rådets forordning (EF) nr. 2290/2000 (*), (EF) nr.
2433/2000 (**), (EF) nr. 2434/2000 (***), (EF) nr. 2851/
2000 (****) og (EF) nr. 1408/2002 (*****) og ved Rådets
afgørelse (EF) nr. 2003/18/EF (******), skal der fremlægges
importlicens for de produkter, der er anført i bilag I til
nærværende forordning.
(*) EFT L 262 af 17.10.2000, s. 1.
(**) EFT L 280 af 4.11.2000, s. 1.
(***) EFT L 280 af 4.11.2000, s. 9.
(****) EFT L 332 af 28.12.2000, s. 7.
(*****) EFT L 205 af 2.8.2002, s. 9.
(******) EFT L 8 af 14.1.2003, s. 18.«
(8) EFT L 23 af 28.1.2003, s. 6.
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3) I artikel 3 foretages følgende ændringer:
a) I stk. 1 foretages følgende ændringer:
i) I litra c) udgår andet afsnit.
ii) Følgende indsættes som andet afsnit:
»Ved »gruppe af produkter« som omhandlet i litra c)
forstås:
— enten produkter henhørende under KN-kode
0201 og 0202 med oprindelse i et af de lande,
der er nævnt i bilag I
— eller produkter henhørende under KN-kode
0206 10 95,
0206 29 91,
0210 20 10,
0210 20 90, 0210 99 51, 0210 99 59 og
0210 99 90 med oprindelse i Ungarn
— eller produkter henhørende under KN-kode
0206 10 95,
0206 29 91,
0210 20
og
0210 99 51 med oprindelse i Rumænien
— eller produkter henhørende under
1602 50 med oprindelse i Polen

KN-kode

— eller produkter henhørende under KN-kode
1602 50 med oprindelse i Rumænien.«
b) Stk. 2 affattes således:
»2. Uanset artikel 5 i forordning (EF) nr. 1445/95
indeholder rubrik 16 i licensansøgningen og licensen en
af følgende grupper af KN-koder:
— 0201, 0202
— 0206 10 95, 0206 29 91, 0210 20 10, 0210 20 90,
0210 99 51, 0210 99 59, 0210 99 90
— 0206 10 95, 0206 29 91, 0210 20, 0210 99 51
— 1602 50.«
4) Bilag I affattes som angivet i bilaget til nærværende forordning.

25.3.2003
Artikel 2

Artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1128/1999 affattes
således:
»2. Toldsatsen for den i stk. 1 nævnte mængde
nedsættes:
— med 80 % for dyr med oprindelse i Tjekkiet, Slovakiet,
Bulgarien, Estland, Letland og Litauen
— med 90 % for dyr med oprindelse i Polen, Ungarn og
Rumænien.«
Artikel 3
Artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1247/1999 affattes
således:
»2. Toldsatsen for den i stk. 1 nævnte mængde
nedsættes:
— med 80 % for dyr med oprindelse i Tjekkiet, Slovakiet,
Bulgarien, Estland, Letland og Litauen
— med 90 % for dyr med oprindelse i Polen, Ungarn og
Rumænien.«
Artikel 4
I artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 140/2003 indsættes
som litra e):
»e) 50 t oksekødsprodukter henhørende under KN-kode
0206 10 95, 0206 29 91, 0210 20 og 0210 99 51
med oprindelse i Rumænien.«
Artikel 5
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra den 1. april 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 24. marts 2003.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

25.3.2003

Den Europæiske Unions Tidende
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BILAG
»BILAG I
Indrømmelser i forbindelse med import til EF af produkter med oprindelse i visse lande
(MFN = mestbegunstigelsestold)

Oprindelsesland

Ungarn

Polen

Løbenummer

KN-kode

Beskrivelse

Gældende
told
(% af MFN)

Årlig mængde
fra 1.7.2002
til 30.6.2003
(t)

Årlig mængde
fra 1.7.2003
til. 30.6.2004
(t)

Årlig forøgelse fra
1.7.2004
(t)

09.4707

0201
0202

Kød af hornkvæg, fersk, kølet eller frosset

Fri

13 655

15 020

1 365

09.4774

0206 10 95

Spiselige slagtebiprodukter af hornkvæg,
fersk eller kølet, nyretap og mellemgulv

Fri

1 000

1 100

100

0206 29 91

Spiselige slagtebiprodukter af hornkvæg,
frosset, nyretap og mellemgulv

0210 20 10
0210 20 90

Kød af hornkvæg, saltet, i saltlage, tørret
eller røget

0210 99 51

Nyretap og mellemgulv af hornkvæg.

0210 99 59

Andre slagtebiprodukter af hornkvæg.

0210 99 90

Spiseligt mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter.

0201
0202

Kød af hornkvæg, fersk, kølet eller frosset.

Fri

19 200

20 800

1 600

1602 50

Andre varer af kød, slagtebiprodukter eller
blod, tilberedte eller konserverede
— af hornkvæg (1)

09.4824

Tjekkiet

09.4623

0201
0202

Kød af hornkvæg, fersk, kølet eller frosset

20

3 500

3 500

0

Slovakiet

09.4624

0201
0202

Kød af hornkvæg, fersk, kølet eller frosset

20

3 500

3 500

0

Rumænien

09.4753

0201
0202

Kød af hornkvæg, fersk, kølet eller frosset

Fri

3 500

4 000

0

09.4765

0206 10 95

Nyretap og mellemgulv af hornkvæg,
spiselig, fersk eller kølet

Fri

50

100

0

0206 29 91

Nyretap og mellemgulv af hornkvæg,
spiselig, frosset

0210 20

Kød af hornkvæg, saltet, i saltlage, tørret
eller røget

0210 99 51

Nyretap og mellemgulv af hornkvæg

09.4768

1602 50

Varer af kød eller slagtebiprodukter af
hornkvæg, tilberedte eller konserverede

Fri

250

500

0

09.4651

0201
0202

Kød af hornkvæg, fersk, kølet eller frosset

20

250

250

0

Bulgarien

(1) Koefficient for omregning til fersk kød = 2,14.«
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KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/21/EF
af 24. marts 2003
om ændring af direktiv 2001/32/EF for så vidt angår visse beskyttede zoner, som er udsat for
særlige plantesundhedsrisici i Fællesskabet
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(7)

Af oplysninger fra Italien fremgår det, at nogle dele af
regionen Veneto, hvor Erwinia amylovora (Burr.) Winsl.
et al. nu forefindes, ikke længere bør anerkendes som
beskyttet zone med hensyn til denne skadegører.

(8)

Efter direktiv 2001/32/EF er Sverige foreløbigt anerkendt
som beskyttet zone med hensyn til Beet necrotic yellow
vein-virusset for en periode, der udløber den 31. marts
2003.

(9)

Af oplysninger fra Sverige fremgår det, at nogle områder
i Skåne len, hvor Beet necrotic yellow vein-virusset nu
forefindes, ikke længere bør anerkendes som beskyttet
zone med hensyn til denne skadegører. Den foreløbige
anerkendelse af denne beskyttede zone for resten af
Sverige bør undtagelsesvis forlænges i yderligere en
periode, så de officielle ansvarlige organer i Sverige kan
afslutte indsamlingen af oplysninger om udbredelsen af
Beet necrotic yellow vein-virusset og videreføre og
afslutte deres bestræbelser på at udrydde denne skadegører i andre berørte områder.

(10)

Direktiv 2001/32/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(11)

De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for
Plantesundhed —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj
2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af
skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres
spredning inden for Fællesskabet (1), senest ændret ved direktiv
2002/89/EF (2), særlig artikel 2, stk. 1, litra h), første afsnit,
under henvisning til anmodning fra Irland, Italien, Østrig,
Portugal, Sverige og Det Forenede Kongerige, og
ud fra følgende betragtninger:
Efter Kommissionens direktiv 2001/32/EF af 8. maj
2001 om anerkendelse af beskyttede zoner, som er udsat
for særlige plantesundhedsrisici i Fællesskabet, og om
ophævelse af direktiv 92/76/EØF (3), senest ændret ved
direktiv 2002/29/EF (4), er visse områder i Portugal anerkendt som beskyttede zoner med hensyn til Gonipterus
scutellatus Gyll.

(1)

(2)

Det fremgår af oplysninger fra Portugal, der er baseret
på ajourførte undersøgelser, at den beskyttede zone for
Gonipterus scutellatus Gyll. bør ændres og begrænses
alene til Azorerne.

(3)

Det fremgår af oplysninger fra Irland, der er baseret på
undersøgelser, at Liriomyza bryoniae (Kaltenbach) ikke
forekommer på landets territorium.
Det fremgår af oplysninger fra Det Forenede Kongerige,
der er baseret på undersøgelser, at Liriomyza bryoniae
(Kaltenbach) ikke forekommer i Nordirland.

(4)

Efter direktiv 2001/32/EF er Irland, visse områder i
Italien og visse områder i Østrig foreløbigt anerkendt
som beskyttede zoner med hensyn til Erwinia amylovora
(Burr.) Winsl. et al. for en periode, der udløber den 31.
marts 2003.

(5)

Af oplysninger fra Østrig, Irland og Italien fremgår det,
at den foreløbige anerkendelse af de beskyttede zoner i
disse lande med hensyn til Erwinia amylovora (Burr.)
Winsl. et al. undtagelsesvis bør forlænges i yderligere en
periode, så de officielle ansvarlige organer i disse lande
kan afslutte indsamlingen af oplysninger om udbredelsen
af Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. og videreføre
og afslutte deres bestræbelser på at udrydde denne skadegører i de pågældende områder.

(6)

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

169 af 10.7.2000, s. 1.
355 af 30.12.2002, s. 45.
127 af 9.5.2001, s. 38.
77 af 20.3.2002, s. 26.

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1
I direktiv 2001/32/EF foretages følgende ændringer:
1) I artikel 1 foretages følgende ændringer:
a) Stk. 2 affattes således:
»Når det gælder litra b), punkt 2, for Irland, for Italien
(Puglia; Emilia-Romagna: provinserne Forlí-Cesena,
Parma, Piacenza og Rimini; Lombardia; Trentino-Alto
Adige: den selvstyrende provins Bolzano; Veneto:
undtagen i provinsen Rovigo kommunerne Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia
Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà
Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara,
Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine,
Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella,
Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba og Salara,
og i provinsen Padova kommunerne Castelbaldo,
Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara
Pisani og Masi, og i provinsen Verona kommunerne
Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige,
Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza og
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Angiari) og for Østrig (Burgenland, Kärnten,
Niederösterreich, Tirol (administrativt område Lienz),
Steiermark, Wien), anerkendes de nævnte zoner indtil
den 31. marts 2004.«
b) I stk. 3 ændres »31. marts 2003« til »31. marts 2004«.
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Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2) Bilaget ændres i overensstemmelse med bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 4

Artikel 2

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør de nødvendige love
og administrative bestemmelser for at efterkomme dette
direktiv senest den 31. marts 2003. De underretter straks
Kommissionen herom.
Udfærdiget i Bruxelles, den 24. marts 2003.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. april 2003.
Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en
henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen
ledsages af en sådan henvisning. Medlemsstaterne fastsætter de
nærmere regler for henvisningen.

På Kommissionens vegne
David BYRNE

Medlem af Kommissionen

BILAG
I bilaget til direktiv 2001/32/EF foretages følgende ændringer:
1) I litra a):
i) I punkt 7 affattes højre kolonne således:
»Portugal (Azorerne)«
ii) Efter punkt 13 indsættes som punkt 14:
»14. Liriomyza bryoniae
(Kaltenbach)

Irland, Det Forenede Kongerige (Nordirland)«

2) I litra b), punkt 2, affattes højre kolonne således:
»Spanien, Frankrig (Korsika), Irland, Italien (Abruzzo; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: provinserne Forlí-Cesena, Parma, Piacenza og Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise;
Piemonte; Sardinien; Sicilien; Toscana; Trentino-Alto Adige: de selvstyrende provinser Bolzano og Trento, Umbria,
Valle d'Aosta, Veneto: undtagen i provinsen Rovigo kommunerne Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine,
San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello,
Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba og Salara, og i
provinsen Padova kommunerne Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani og Masi
og i provinsen Verona kommunerne Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea,
Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza og Angiari) og Østrig (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Tirol (administrativt
område Lienz), Steiermark, Wien), Portugal, Finland, Det Forenede Kongerige (Nordirland, Isle of Man og
kanaløerne)«.
3) I litra d), punkt 1, affattes højre kolonne således:
»Danmark, Frankrig (Bretagne), Irland, Portugal (Azorerne), Finland, Sverige (med undtagelse af kommunerne
Bromölla, Hässleholm, Kristianstad og Östra Göinge i Skåne len) og Det Forenede Kongerige (Nordirland)«.
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KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/22/EF
af 24. marts 2003
om ændring af visse bilag til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i
Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for
Fællesskabet
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj
2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af
skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres
spredning inden for Fællesskabet (1), senest ændret ved direktiv
2002/89/EF (2), særlig artikel 14, litra c), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1
Bilag I, II, III, IV og V til direktiv 2000/29/EF ændres som
angivet i bilaget til nærværende direktiv.
Artikel 2
1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør de nødvendige
love og administrative bestemmelser for at efterkomme dette
direktiv senest den 31. marts 2003 De underretter straks
Kommissionen herom.

Af oplysninger fra Sverige baseret på ajourførte undersøgelser fremgår det, at visse områder i Skåne len ikke
længere bør anerkendes som beskyttede zoner med
hensyn til beet necrotic yellow vein-virus, da denne
skadegører tilsyneladende er etableret i disse områder.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. april 2003

Af oplysninger fra Italien baseret på ajourførte undersøgelser fremgår det, at visse områder i regionen Veneto
ikke længere bør anerkendes som beskyttede zoner med
hensyn til Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., da
denne skadegører tilsyneladende er etableret i disse
områder.

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

Artikel 3
Dette direktiv træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(3)

Ændringerne er i overensstemmelse med Italiens og
Sveriges anmodning.

(4)

De nuværende bestemmelser vedrørende Tilletia indica
Mitra bør ændres på baggrund af de seneste oplysninger
om forekomsten af denne skadegører i Sydafrika.

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

(5)

De relevante bilag til direktiv 2000/29/EF bør derfor
ændres tilsvarende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. marts 2003.

(6)

De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for
Plantesundhed —

(1) EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1.
(2) EFT L 355 af 30.12.2002, s. 45.

Artikel 4

På Kommissionens vegne
David BYRNE

Medlem af Kommissionen
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BILAG
I bilagene til direktiv 2000/29/EF foretages følgende ændringer:
1) I bilag I, del B, litra b), nr. 1, affattes teksten i højre kolonne således:
»DK, F (Bretagne), IRL, P (Azorerne), FIN, S (bortset fra kommunerne Bromölla, Hässleholm, Kristianstad og Östra
Göinge i Skåne len), UK (Nordirland)«.
2) I bilag II, del B, litra b), nr. 2, affattes teksten i højre kolonne således:
»E, F (Korsika), IRL, I (Abruzzo; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: provinserne Forlí-Cesena,
Parma, Piacenza og Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardinien;
Sicilien; Toscana; Trentino-Alto Adige: de autonome provinser Bolzano og Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto:
undtagen i provinsen Rovigo kommunerne Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po,
Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, og i provinsen Padova kommunerne
Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, og i provinsen Verona kommunerne Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza,
Angiari), A (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Tirol (det administrative distrikt Lienz), Steiermark, Wien), P, FIN,
UK (Nordirland, Isle of Man og Kanaløerne)«.
3) I bilag III, del B, nr. 1, affattes teksten i højre kolonne således:
»E, F (Korsika), IRL, I (Abruzzo; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: provinserne Forlí-Cesena,
Parma, Piacenza og Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardinien;
Sicilien; Toscana; Trentino-Alto Adige: de autonome provinser Bolzano og Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto:
undtagen i provinsen Rovigo kommunerne Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po,
Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, og i provinsen Padova kommunerne
Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S.Urbano, Boara Pisani, Masi, og i provinsen Verona kommunerne Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza,
Angiari), A (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Tirol (det administrative distrikt Lienz), Steiermark, Wien), P, FIN,
UK (Nordirland, Isle of Man og Kanaløerne)«.
4) I bilag IV, del B, nr. 20.1, 20.2, 22, 23, 25, 26, 27.1, 27.2 og 30, affattes teksten i højre kolonne således:
»DK, F (Bretagne), IRL, P (Azorerne), FIN, S (bortset fra kommunerne Bromölla, Hässleholm, Kristianstad og Östra
Göinge i Skåne len), UK (Nordirland)«.
5) I bilag IV, del B, nr. 21,
a) affattes teksten i den midterste kolonne, litra a), således:
»a) Planterne har oprindelse i de beskyttede zoner E, F (Korsika), IRL, I (Abruzzo; Puglia; Basilicata; Calabria;
Campania; Emilia-Romagna: provinserne Forlí-Cesena, Parma, Piacenza og Rimini; Friuli-Venezia Giulia;
Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardinien; Sicilien; Toscana; Trentino-Alto Adige: de
autonome provinser Bolzano og Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: undtagen i provinsen Rovigo
kommunerne Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli,
Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda
Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, og i provinsen Padova kommunerne Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, og i provinsen
Verona kommunerne Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano,
Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), A (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Tirol (det administrative distrikt
Lienz), Steiermark, Wien), P, FIN, UK (Nordirland, Isle of Man og Kanaløerne)«.
b) affattes teksten i højre kolonne således:
»E, F (Korsika), IRL, I (Abruzzo; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: provinserne Forlí-Cesena,
Parma, Piacenza og Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardinien;
Sicilien; Toscana; Trentino-Alto Adige: de autonome provinser Bolzano og Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto:
undtagen i provinsen Rovigo kommunerne Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia
Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda,
Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo
di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, og i provinsen Padova
kommunerne Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, og i provinsen
Verona kommunerne Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano,
Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), A (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Tirol (det administrative distrikt Lienz),
Steiermark, Wien), P, FIN, UK (Nordirland, Isle of Man og Kanaløerne)«.
6) I bilag V, del B, afsnit I, nr. 1 og 8, indsættes », Sydafrika« efter »Pakistan«.
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II
(Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS HENSTILLING
af 20. marts 2003
om harmonisering af vilkårene for at udbyde offentlig RLAN-adgang til offentlige elektroniske
kommunikationsnet og -tjenester i Det Europæiske Fællesskab
(EØS-relevant tekst)

(2003/203/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER,

(4)

I henhold til artikel 5, stk. 1, i tilladelsesdirektivet må
medlemsstaterne ikke gøre brugen af radiofrekvenser
afhængig af tildeling af individuelle brugsrettigheder, hvis
det er muligt at undgå dette, og navnlig hvis der kun er
ubetydelig risiko for skadelig interferens. Endvidere må
medlemsstaterne ifølge artikel 2, stk. 1, og artikel 4 i
Kommissionen direktiv 2002/77/EF (3) ikke indføre eller
opretholde foranstaltninger, der begrænser antallet af
virksomheder, der er godkendt til at udbyde tjenester
eller bruge radiofrekvenser, medmindre foranstaltningerne er baseret på objektive, forholdsmæssige og ikkediskriminerende kriterier.

(5)

I henhold til de politiske mål og tilsynsprincipper, der er
fastlagt i artikel 8 i rammedirektivet, bør de nationale
tilsynsmyndigheder træffe alle rimelige foranstaltninger
for at fremme konkurrencen inden for udbud af elektroniske kommunikationsnet, elektroniske kommunikationstjenester og dertilhørende faciliteter og tjenester ved
bl.a. at støtte innovation og tilskynde til en effektiv
udnyttelse og sikre en effektiv forvaltning af radiofrekvenser. De nationale tilsynsmyndigheder bør også fjerne
hindringer for udbud af elektroniske kommunikationsnet, dertilhørende faciliteter og tjenester samt elektroniske kommunikationstjenester på europæisk plan.

(6)

RLAN-systemer (Radio Local Area Networks) er et innovativt middel til at etablere trådløs bredbåndsadgang til
internettet og virksomheders intranet, ikke blot til privat
brug, men også for offentligheden generelt på offentlige
områder såsom lufthavne, banegårde og indkøbscentre.

som henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

som henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/
21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet) (1),
herefter benævnt »rammedirektivet«, navnlig artikel 19, og

som tager følgende i betragtning:

(1)

Det Europæiske Råd opfordrede på mødet i Barcelona
den 15.-16. marts 2002 til at fremme forskellige platforme for bredbåndsadgang til informationssamfundet
og understregede, at det er vigtigt at styrke det indre
marked for elektroniske kommunikationstjenester.

(2)

I overensstemmelse med rammedirektivets artikel 19,
stk. 1, afgav Kommunikationsudvalget en positiv udtalelse den 24. januar 2003.

(3)

Tilladelsesordningerne for udbud af elektroniske
kommunikationsnet og -tjenester bør være så lidt indgribende som muligt. Derfor kan udbud af sådanne net
og tjenester i henhold til artikel 3, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/20/EF af 7. marts 2002
om tilladelser til elektroniske kommunikationsnet og
-tjenester (tilladelsesdirektivet) (2), herefter benævnt »tilladelsesdirektivet«, kun gøres betinget af en generel tilladelse, dog med forbehold af de særlige forpligtelser, der
er omhandlet i artikel 6, stk. 2, eller brugsrettigheder
omhandlet i artikel 5.

(1) EFT L 108 af 24.4.2002, s. 33.
(2) EFT L 108 af 24.4.2002, s. 21.

(3) Kommissionens direktiv 2002/77/EF af 16. september 2002 om
konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og
-tjenester (EFT L 249 af 17.9.2002, s. 21).
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Hovedparten af medlemsstaterne tillader allerede RLANadgang til offentlige elektroniske kommunikationsnet og
-tjenester på kommerciel eller ikke-kommerciel basis. I
betragtning af RLAN-systemernes vigtige rolle som en
alternativ platform for bredbåndsadgang til informationssamfundstjenester bør der nu tilstræbes en harmoniseret
strategi for udbud af offentlig RLAN-adgang i hele
Fællesskabet. Der må skelnes mellem udbud af tjenester
og brug af radiofrekvenser. Udbud af RLAN-adgang til
offentlige elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
på kommerciel basis bør tillades på de mindst muligt
indgribende vilkår, dvs. så vidt muligt uden sektorspecifikke vilkår.
RLAN-systemer må anvende, helt eller delvist, frekvensbåndet 2400,0-2483,5 MHz (herefter benævnt 2,4 GHzbåndet) eller frekvensbåndene 5150-5350 MHz og
5470-5725 MHz (herefter benævnt 5 GHz-båndene). I
visse medlemsstater er en del af disse frekvensbånd
muligvis ikke i dag til rådighed for RLAN. Det kan derfor
være nødvendigt at gennemføre en yderligere harmonisering af disse frekvensbånd inden for rammerne af
Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 676/2002/
EF af 7. marts 2002 om et frekvenspolitisk regelsæt i
Det Europæiske Fællesskab (frekvenspolitikbeslutningen) (1).
Risikoen for interferens i mellem de forskellige brugere,
der deles om 2,4 GHz-båndet, og mellem sameksisterende RLAN-systemer accepteres af de involverede parter.
For så vidt som RLAN-brugere ikke forårsager skadelig
interferens for eventuelle beskyttede brugere i samme
frekvensbånd, bør brugen af 2,4 GHz- og 5 GHzbåndene ikke gøres betinget af individuelle brugsrettigheder og så vidt muligt ej heller omfattes af generelle
tilladelsesvilkår ud over dem, der er anført i punkt 17 i
tilladelsesdirektivet. Hvis 5 GHz-båndet stilles til
rådighed for offentlige RLAN-adgangstjenester, vil det
også reducere presset på 2,4 GHz-båndet.
For at minimere risikoen for skadelig interferens kan
udbud af RLAN-tjenester eventuelt gøres betinget af
generelle tilladelsesvilkår, hvor det er berettiget, og hvor
midlet står i et rimeligt forhold til målet. Sådanne generelle tilladelser kan henvise til relevante krav i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
1999/5/EF af 9. marts 1999 om radio- og teleterminaludstyr samt gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse (direktivet om radio- og teleterminaludstyr) (2). En harmonisering af disse krav kan gennemføres
i henhold til frekvenspolitikbeslutningen og direktivet
om radio- og teleterminaludstyr.
I overensstemmelse med Fællesskabets konkurrenceregler
fastsætter artikel 8, stk. 1, i rammedirektivet princippet
om teknologineutral regulering; der bør således ikke

(1) EFT L 108 af 24.4.2002, s. 1.
(2) EFT L 91 af 7.4.1999, s. 10.
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diskrimineres mellem forskellige RLAN- og andre teknologier, der giver adgang til kommunikationsnet og -tjenester.
(12)

Vilkårene for adgang til offentlig og privat ejendom for
udbydere af offentlige RLAN-adgangstjenester er undergivet traktatens konkurrenceregler samt, hvor det er relevant, rammedirektivet.

(13)

Sikkerhed og kommunikationshemmelighed reguleres i
dag af artikel 4 og 5 i Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 97/66/EF af 15. december 1997 om behandling
af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred
inden for telesektoren (3). Når dette direktiv ophæves,
erstattes de nævnte bestemmelser fra og med den 1.
november 2003 af artikel 4 og 5 i Europa-Parlamentets
og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om
behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (4),

HENSTILLER:

1) at medlemsstaterne, når de anvender de foranstaltninger, der
er nødvendige for at efterkomme direktiv 2002/20/EF og
direktiv 2002/21/EF, gør det muligt at udbyde offentlig
RLAN-adgang til offentlige elektroniske kommunikationsnet
og -tjenester i 2,4 GHz-båndet og 5 GHz-båndene, hvor
disse bånd er til rådighed, så vidt muligt uden sektorspecifikke vilkår og under alle omstændigheder kun på grundlag
af en generel tilladelse
2) at medlemsstaterne ikke gør brugen af 2,4 GHz-båndet eller
5 GHz-båndene til drift af RLAN-systemer afhængig af tildeling af individuelle brugsrettigheder
3) at medlemsstaterne ikke begrænser tjenesteudbyderne i deres
valg af RLAN-udstyr, ud over at udstyret skal opfylde
kravene i direktiv 1999/5/EF
4) at medlemsstaterne er særligt opmærksomme på kravene i
artikel 4 og 5 i direktiv 97/66/EF og de tilsvarende krav i
direktiv 2002/58/EF, der regulerer sikkerhed og kommunikationshemmelighed i forbindelse med offentlige kommunikationsnet og -tjenester.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. marts 2003.
På Kommissionens vegne
Erkki LIIKANEN

Medlem af Kommissionen

(3) EFT L 24 af 30.1.1998, s. 1.
(4) EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37.
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KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 21. marts 2003
om ændring af beslutning 97/569/EF for så vidt angår optagelse af virksomheder i Ungarn,
Slovenien og Slovakiet på midlertidige lister over tredjelandsvirksomheder, hvorfra medlemsstaterne tillader import af kødprodukter
(meddelt under nummer K(2003) 832)
(EØS-relevant tekst)

(2003/204/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(5)

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

Beslutning 97/569/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

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

under henvisning til Rådets beslutning 95/408/EF af 22. juni
1995 om betingelserne for opstilling i en overgangsperiode af
midlertidige lister over tredjelandsvirksomheder, hvorfra
medlemsstaterne kan indføre visse animalske produkter, fiskerivarer og levende toskallede bløddyr (1), senest ændret ved
beslutning 2001/4/EF (2), særlig artikel 2, stk. 1 og 4, og
ud fra følgende betragtninger:
Ved Kommissionens beslutning 97/569/EF (3), senest
ændret ved beslutning 2002/671/EF (4), blev der opstillet
midlertidige lister over tredjelandsvirksomheder, hvorfra
medlemsstaterne tillader import af kødprodukter.

(1)

Ungarn, Slovenien og Slovakiet har indsendt lister over
virksomheder, der fremstiller kødprodukter af vildtlevende vildt, og som myndighederne bekræfter opfylder
EF-bestemmelserne.

(2)

(3)

De pågældende virksomheder bør optages på de lister,
der blev opstillet ved beslutning 97/569/EF.

(4)

Eftersom der endnu ikke er foretaget kontrol på stedet,
gælder der dog ikke nedsat kontrolhyppighed for import
fra sådanne virksomheder, jf. artikel 2, stk. 4, i beslutning 95/408/EF.

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

243 af 11.10.1995, s. 17.
2 af 5.1.2001, s. 21.
234 af 26.8.1997, s. 16.
228 af 24.8.2002, s. 25.

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
Bilag I til beslutning 97/569/EF ændres som anført i bilaget til
nærværende beslutning.
Artikel 2
Denne beslutning træder i kraft den 1. april 2003.
Artikel 3
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. marts 2003.
På Kommissionens vegne
David BYRNE

Medlem af Kommissionen
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BILAG
I bilag I foretages følgende ændringer:
1) I den del, der vedrører Ungarn, indsættes følgende tekst efter national reference:
»País: Hungría — Land: Ungarn — Land: Ungarn — Χώρα: Ουγγαρία — Country: Hungary — Pays: Hongrie
— Paese: Ungheria — Land: Hongarije — País: Hungria — Maa: Unkari — Land: Ungern
1

2

3

4

5

HU 50

Mavad-Vecsés
Vadfeldolgozó Kft

Vecsés

Pest megye

WMP

HU 68

Öreglaki Vadfeldolgozó Kft

Öreglak

Somogy megye

WMP

WMP: Kødprodukter af vildtlevende vildt.«

2) I den del, der vedrører Slovenien, indsættes følgende tekst efter national reference:
»País: Eslovenia — Land: Slovenien — Land: Slowenien — Χώρα: Σλοβενία — Country: Slovenia — Pays:
Slovénie — Paese: Slovenia — Land: Slovenië — País: Eslovénia — Maa: Slovenia — Land: Slovenien
1

2

3

4

5

31

MIP d.d. Salame
Tolmin

Tolmin

WMP, 1

747

Droga Izola

Izola

WMP, 1

WMP: Kødprodukter af vildtlevende vildt.
1
Kød af vildsvin skal mindst have været underkastet den mindstebehandling, der ved Kommissionens beslutning 97/222/EF er
fastsat for Slovenien.«

3) I den del, der vedrører Slovakiet, indsættes følgende tekst efter national reference:
»País: República Eslovaca — Land: Slovakiet — Land: Slowakische Republik — Χώρα: Σλοβακική ∆ηµοκρατία
— Country: Slovak Republic — Pays: Slovaquie — Paese: Repubblica Slovacca — Land: Slowakije — País:
República Eslovaca — Maa: Slovakian Tasavalta — Land: Slovakien
1

2

3

4

5

SK 77

Fons Slovakia spol.
s.r.o.

Nové Mesto nad
Váhom

Trenčin

WMP, 1

WMP: Kødprodukter af vildtlevende vildt.
1
Kød af vildsvin skal mindst have været underkastet den mindstebehandling, der ved Kommissionens beslutning 97/222/EF er
fastsat for Slovakiet.«
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DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS BESLUTNING
af 20. marts 2003
om pålydende værdi, specifikationer, gengivelse, ombytning og inddragelse af eurosedler
(ECB/2003/4)
(2003/205/EF)
STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

medlemsstater, således at offentligheden kan skelne ægte
eurosedler fra gengivelser. Det er derfor nødvendigt at
opstille fælles regler for tilladelse til gengivelse af eurosedler.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 106, stk. 1, samt artikel 16 i statutten
for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, og
(5)

Bestemmelserne i denne beslutning berører ikke
gældende straffelov, særlig med hensyn til falskmøntneri.

(6)

Gengivelse af eurosedler i elektronisk form bør kun
anses for lovlig, såfremt fremstilleren anvender tilstrækkelige tekniske midler til at forhindre udskrivning i
tilfælde, hvor offentligheden kunne forveksle udskrifter
med ægte eurosedler.

(7)

Beføjelsen til at træffe foranstaltninger til beskyttelse af
eurosedlernes særlige stilling som betalingsmidler
omfatter også beføjelse til at vedtage en fælles ordning,
hvorunder NCB'erne vil ombytte ødelagte eller beskadigede eurosedler. I denne ordning er angivet nogle typer
af eurosedler, som bør tilbageholdes af NCB'erne, når de
indgives til ombytning.

(8)

Der stilles visse mindstekrav til størrelsen af den del af
den oprindelige euroseddel, som skal indgives, for at der
kan ske ombytning. Disse mindstekrav til størrelsen bør
angives som en procentdel af overfladen af den oprindelige euroseddel, før den blev ødelagt eller beskadiget, af
hensyn til at undgå forvridning af målene, f.eks. i tilfælde
hvor ødelæggelsen eller beskadigelsen skyldes krympning.

(9)

For at tilskynde personer, der som led i deres virksomhed håndterer pengesedler, til korrekt brug af tyverisikringsudstyr, er det hensigtsmæssigt, at NCB'erne
pålægger sådanne personer et gebyr, når de fremsætter
anmodning om ombytning af eurosedler, som er blevet
ødelagt eller beskadiget som følge af anvendelse af
sådant udstyr, til dækning af NCB'ernes omkostninger til
analyse i forbindelse med ombytningen.

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

I henhold til artikel 106, stk.1 i traktaten og artikel 16 i
statutten har Den Europæiske Centralbank (ECB) eneret
til at bemyndige udstedelse af pengesedler i Fællesskabet.
Disse regler bestemmer endvidere, at ECB og de nationale centralbanker kan udstede sådanne sedler. I overensstemmelse med artikel 10 i Rådets forordning (EF) nr.
974/98 af 3. maj 1998 om indførelse af euroen (1) sætter
ECB og de deltagende medlemsstaters centralbanker (i
det følgende benævnt »NCB'er«) eurosedler i omløb.
Det Europæiske Monetære Institut (EMI) udførte det
forberedende arbejde vedrørende produktion og udstedelse af eurosedler, særligt hvad angår eurosedlernes
design, og ved at tage hensyn til de særlige tekniske og
visuelle krav fra de europæiske sammenslutninger af
seddelbrugere bidrog EMI til, at det blev lettere for
brugerne at genkende og acceptere de nye eurosedlers
pålydende værdier og specifikationer.

(3)

Som EMI's efterfølger er ECB indehaver af ophavsretten
til eurosedlernes design, som oprindeligt tilhørte EMI.
ECB og NCB'erne på vegne af ECB kan gøre ophavsretten gældende over for gengivelser, som er udstedt eller
fordelt i strid med ophavsretten, herunder gengivelser,
som kan skade tilliden til eurosedlerne.

(4)

ECB's og NCB'ernes ret til at udstede eurosedler omfatter
også beføjelse til at tage alle nødvendige retsmidler til
sikring af eurosedlernes særlige stilling som betalingsmidler. ECB bør træffe foranstaltninger til at skabe et
mindsteniveau for beskyttelse i alle de deltagende

(1) EFT L 139 af 11.5.1998, s. 1.
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(10)

Gebyr pålægges dog ikke, når ødelæggelsen eller beskadigelsen skyldes røveri eller tyveri, eller forsøg herpå, og
for at undgå ganske små gebyrer pålægges gebyr alene,
når der indgives et vist mindste antal ødelagte eller
beskadigede eurosedler til ombytning.

(11)

Når eurosedler er ødelagt eller beskadiget i større
mængde som følge af aktivering af tyverisikringsudstyr,
bør de indgives til ombytning i bundter bestående af et
vist mindste antal.

(12)

ECB's eneret til at bemyndige udstedelse af eurosedler
inden for Fællesskabet omfatter også beføjelse til at
inddrage eurosedler, samt til at fastsætte en fælles
ordning for, hvorledes ECB og NCB'erne kan gennemføre
inddragelsen.

(13)

Af hensyn til overskuelighed og retssikkerhed er det
hensigtsmæssigt at kodificere afgørelse ECB/2001/7 af
30. august 2001 om pålydende værdi, specifikationer,
gengivelse, ombytning og inddragelse af eurosedler (1),
ændret ved afgørelse ECB/2001/14 (2), samt tydeliggøre
ECB's og NCB'ernes opgaver i forbindelse med reglerne
om gengivelse, ombytning og inddragelse af eurosedler —

L 78/17

2. De syv eurosedler i serien har portaler og vinduer på
forsiden og broer på bagsiden. Alle syv sedler gengiver de
typiske stilarter i europæisk kunst, der er nævnt ovenfor.
Øvrige designelementer omfatter: Den Europæiske Unions
symbol, valutaens navn med latinske og græske bogstaver,
ECB's initialer i de forskellige officielle sprogversioner, ©symbolet, der angiver, at ECB er indehaver af ophavsretten,
samt formanden for ECB's underskrift.

Artikel 2

Regler for gengivelse af eurosedler

1. Ved »gengivelse« forstås enhver fysisk eller ikke-fysisk, hel
eller delvis afbildning af en euroseddel som angivet i artikel 1,
eller dele af de enkelte eurosedlers designelementer, herunder
farve, dimensioner, anvendelse af tegn eller symboler, når
afbildningen kan ligne eller give generelt indtryk af at være en
euroseddel, uafhængig af:
a) størrelsen af afbildningen, eller
b) materiale eller teknik ved fremstillelsen heraf, eller

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

c) om der er tilføjet elementer eller afbildninger, der ikke
hidrører fra sedler, eller

Artikel 1
Pålydende værdi og specifikationer

d) om eurosedlens design, f.eks. tegn eller symboler er ændret.

1.
Den første serie eurosedler omfatter syv sedler med pålydende værdi fra 5 euro til 500 euro, som illustrerer »Europas
tidsaldre og stilarter«, med følgende grundlæggende specifikationer.

2. Gengivelser som af offentligheden kan forveksles med
ægte eurosedler er ulovlige.

Pålydende værdi
(EUR)

Størrelse

Dominerende
farve

3. Gengivelser, som opfylder følgende kriterier er lovlige,
idet der ikke består nogen risiko for, at de af offentligheden kan
forveksles med ægte sedler:

Design

5

120 × 62 mm

Grå

Klassisk

10

127 × 67 mm

Rød

Romansk

20

133 × 72 mm

Blå

Gotisk

50

140 × 77 mm

Orange

Renæssance

100

147 × 82 mm

Grøn

Barok
rokoko

200

153 × 82 mm

Gulbrun

Jern- og glasarkitektur

500

160 × 82 mm

Lilla

Moderne arkitektur fra det
20. århundrede

(1) EFT L 233 af 31.8.2001, s. 55.
(2) EFT L 5 af 9.1.2002, s. 26.

a) gengivelser af en hel euroseddel som angivet i artikel 1, der
kun er trykt på én side, såfremt gengivelsen er mere end
125 % eller mindre end 75 % af både længde og bredde af
den pågældende euroseddel, som angivet i artikel 1, eller

og

b) gengivelser af en hel euroseddel som angivet i artikel 1, der
er trykt på begge sider, såfremt gengivelsen er mere end
200 % eller 50 % eller derunder af både længde og bredde af
den pågældende euroseddel, som angivet i artikel 1, eller
c) gengivelser af enkelte designelementer af en euroseddel som
angivet i artikel 1, såfremt et sådant designelement ikke er
gengivet på en baggrund, som ligner en pengeseddel, eller
d) gengivelser, som kun er trykt på én side, som viser en del af
forsiden eller bagsiden af en euroseddel som angivet i artikel
1, såfremt denne del er mindre end én tredjedel af den originale forside eller bagside af eurosedlen som angivet i artikel
1, eller
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e) gengivelser udført i et materiale, som klart adskiller sig fra
papir, og som i udseende klart adskiller sig fra det materiale,
der anvendes til sedler, eller
f) ikke-fysiske gengivelser, som er gjort elektronisk tilgængelig
på websteder, af trådbundet eller trådløs vej eller på andre
måder, som gør disse ikke-fysiske gengivelser tilgængelige
for offentligheden på et sted eller et tidspunkt, som de selv
vælger, såfremt:
— ordet SPECIMEN er trykt diagonalt henover gengivelsen i
Ariel skrifttype eller i en skrifttype, som svarer til eller er
sammenlignelig med Ariel skrifttypen. Længden af ordet
SPECIMEN skal udgøre mindst 75 % af gengivelsens
længde, og højden af ordet SPECIMEN skal udgøre
mindst 15 % af gengivelsens bredde, og skal være i en
mat farve, som er i kontrast til den dominerende farve
på den pågældende euroseddel som angivet i artikel 1,
og
— opløsningen af den elektroniske gengivelse i oprindelig
størrelse ikke overstiger 72 dpi.
4.
ECB og NCB'erne bekræfter på skriftlig anmodning, at
gengivelser, der ikke opfylder kriterierne i stk. 3, også er
lovlige, for så vidt de ikke af offentligheden kan forveksles med
en ægte euroseddel som angivet i artikel 1. Hvis en gengivelse
alene fremstilles inden for én deltagende medlemsstats område,
rettes henvendelse som nævnt ovenfor til NCB'en i den pågældende medlemsstat. I alle andre tilfælde rettes henvendelse til
ECB.
5.
Reglerne for gengivelse af eurosedler gælder også for
eurosedler, som er taget ud af omløb eller er ophørt med at
være lovlige betalingsmidler i medfør af denne beslutning.

Artikel 3

25.3.2003

c) Ved eurosedler, der er farvede som følge af aktivering af
tyverisikringsudstyr, og indgivet af en person, der som led i
sin virksomhed håndterer pengesedler, jf. artikel 6, stk. 1, i
Rådets forordning (EF) nr. 1338/2001 af 28. juni 2001 om
fastlæggelse af de foranstaltninger, som er nødvendige for at
beskytte euroen mod falskmøntneri (1), skal den pågældende
fremlægge en skriftlig erklæring vedrørende årsagen og
metoden til destruktion.
d) Ved eurosedler, som er ødelagt eller beskadiget i større
mængde som følge af aktivering af tyverisikringsudstyr, skal
sedlerne indgives i bundter af mindst 100 sedler, såfremt det
indgivne antal eurosedler er tilstrækkeligt til at udgøre
sådanne bundter.
3.

Som undtagelse fra det foran nævnte gælder:

a) Hvis en NCB ved eller har tilstrækkelige grunde til at antage,
at eurosedlerne forsætligt er ødelagt eller beskadiget, skal
den afvise ombytning og skal tilbageholde sedlerne for at
undgå, at de igen kommer i omløb, eller for at forhindre, at
den anmodende part indgiver eurosedlerne til andre NCB'er
til ombytning. De ødelagte eller beskadige eurosedler vil dog
blive ombyttet, såfremt NCB'en ved eller har tilstrækkelige
grunde til at antage, at den anmodende part er i god tro
eller vedkommende kan godtgøre at være i god tro. Eurosedler, som kun er ødelagt eller beskadiget i mindre grad,
f.eks. med påtegning, tal eller korte notater anses principielt
ikke som forsætligt ødelagt eller beskadiget.
b) Hvis en NCB ved eller har tilstrækkelige grunde til at antage,
at der er begået en straffelovsovertrædelse, skal den afvise
ombytning og mod kvittering for modtagelse tilbageholde
de ødelagte eller beskadigede pengesedler som bevismateriale, til overgivelse til de kompetente myndigheder som
grundlag for eller som led i en igangværende strafferetlig
efterforskning. Når efterforskningen er tilendebragt, og
såfremt de kompetente myndigheder ikke har truffet anden
beslutning, tilbagegives de tilbageholdte eurosedler til den
anmodende part, og vil herefter kunne ombyttes.

Ombytning af ødelagte eller beskadigede pengesedler
1.
NCB'erne ombytter på forlangende og under de i stk. 2
angivne betingelser ødelagte eller beskadigede ægte eurosedler,
som er lovlige betalingsmidler, i følgende tilfælde:
a) mod fremvisning af over halvdelen af sedlen, eller
b) mod fremvisning af halvdelen eller mindre end halvdelen af
sedlen, hvis den anmodende part godtgør, at den manglende
del er gået til grunde.
2.
Udover det i stk. 1 nævnte gælder følgende yderligere
betingelser for ombytning af ødelagte eller beskadigede eurosedler, som er lovlige betalingsmidler:
a) Ved tvivl om den anmodende parts ret til eurosedlerne eller
om eurosedlernes ægthed skal den anmodende part fremlægge personlig identifikation.
b) Ved indgivelse af blækplettede, forurenede eller imprægnerede eurosedler skal den anmodende part fremlægge en
skriftlig forklaring vedrørende arten af pletter, forurening
eller imprægnering.

Artikel 4
Indførelse af et gebyr for ombytning af ødelagte eller
beskadigede eurosedler
1. NCB'erne opkræver et gebyr af personer, der som led i
deres virksomhed håndterer pengesedler, når de i henhold til
artikel 3 fremsætter anmodning om ombytning af eurosedler,
som er lovlige betalingsmidler, og som er ødelagt eller beskadiget som følge af aktivering af tyverisikringsudstyr.
2. Gebyret udgør 10 cent for hver ødelagt eller beskadiget
euroseddel.
3. Gebyret opkræves kun ved ombytning af mindst 100
ødelagte eller beskadigede eurosedler. Gebyr pålægges for alle
ombyttede eurosedler.
(1) EFT L 181 af 4.7.2001, s. 6.
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4.
Gebyr opkræves ikke, hvis eurosedlerne er blevet ødelagt
eller beskadiget i forbindelse med røveri eller tyveri eller forsøg
herpå.

L 78/19

— behandlingen af eurosedler, der indgives efter inddragelsesperiodens udløb, og/eller efter at sedlerne er ophørt med at
være lovlige betalingsmidler.
Artikel 6

Artikel 5
Inddragelse af eurosedler
Inddragelse af typer eller serier af eurosedler fastlægges i en
beslutning fra Styrelsesrådet, der offentliggøres til almindelig
oplysning i Den Europæiske Unions Tidende og i andre medier.
En sådan afgørelse skal som minimum omhandle følgende
punkter:

Afsluttende bestemmelser
1. Afgørelse ECB/2001/7
ophæves hermed.

og

afgørelse

ECB/2001/14

2. Henvisninger til beslutning ECB/1998/6 (1) og afgørelserne ECB/1999/2 (2), ECB/2001/7 og ECB/2001/14 skal forstås
som henvisninger til denne beslutning.
3. Denne afgørelse træder i kraft dagen efter dens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

— den type eller serie eurosedler, der skal tages ud af omløb,
og
— ombytningsperiodens varighed, og
— tidspunktet for, hvornår den pågældende type eller serie af
eurosedler ophører med at være lovlige betalingsmidler, og

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 20. marts 2003.
På vegne af Styrelsesrådet for ECB
Willem F. DUISENBERG

(1) Beslutning ECB/1998/6 af 7. juli 1998 om pålydende værdi, specifikationer, gengivelse, ombytning og tilbagetrækning af eurosedler
(EFT L 8 af 14.1.1999, s. 36).
(2) Afgørelse ECB/1999/2 om ændring af beslutning ECB/1998/6 af 7.
juli 1998 om pålydende værdi, specifikationer, gengivelse, ombytning og inddragelse af eurosedler (EFT L 258 af 5.10.1999, s. 29).
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DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE
af 20. marts 2003
om håndhævelse af foranstaltninger mod ikke-tilladte gengivelser af eurosedler og om ombytning
og inddragelse af eurosedler
(ECB/2003/5)
(2003/206/EF)
STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

tilfælde, mellem disse og de relevante nationale myndigheder, og skal anvendes med respekt af national straffelovgivning om forbud mod fremstillelse, udgivelse og
besiddelse af gengivelser af eurosedler, som af offentligheden kan forveksles med ægte eurosedler. På baggrund
heraf er det hensigtsmæssigt, at ECB kan støtte sig på
NCB'erne med henblik på at forhindre og tage foranstaltninger mod ikke-tilladte gengivelser af eurosedler.
Bestemmelserne i denne retningslinje berører imidlertid
ikke gældende straffelov, særlig med hensyn til falskmøntneri.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 106, stk.1,
under henvisning til artikel 12.1, 14.3 og 16 i statutten for Det
Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske
Centralbank,
under henvisning til beslutning ECB/2003/4 af 20. marts 2003
om pålydende værdi, specifikationer, gengivelse, ombytning og
inddragelse af eurosedler (1), og

(5)

Som en yderligere beskyttelse af eurosedlernes særlige
stilling som betalingsmidler vil ECB og NCB'erne
bestræbe sig på at øge offentlighedens kendskab til ECB's
beslutninger om regler for gengivelse af eurosedler, især
gennem offentliggørelse af sådanne beslutninger i de
nationale medier og i Den Europæiske Unions Tidende.

(6)

Reglerne om ombytning og inddragelse af eurosedler i
beslutning ECB/2003/4 bør gennemføres af NCB'erne.

(7)

Som yderligere middel til at øge offentlighedens
kendskab til ECB's beslutninger om inddragelse af typer
eller serier af eurosedler vil NCB'erne få overdraget
opgaven med at foretage bekendtgørelser i nationale
medier.

(8)

I overensstemmelse med statuttens artikel 12.1 og 14.3
udgør retningslinjer fastsat af ECB en integrerende del af
fællesskabslovgivningen —

ud fra følgende betragtninger:
(1)

Den Europæiske Centralbanks retningslinje af 7. juli
1998 om visse bestemmelser vedrørende eurosedler,
ændret den 26. august 1999 (ECB/1999/3) (2), indeholder bestemmelser om håndhævelse af Den Europæiske Centralbanks ophavsret til eurosedler.

(2)

Der er behov for, at reglerne om håndhævelse af ECB's
ophavsret ajourføres og udvides med et samlet sæt af
regler og procedurer til sikring af eurosedlers beskyttelse
mod ikke-tilladt gengivelse.

(3)

I følge artikel 106, stk. 1, i traktaten og artikel 16 i
statutten har ECB eneret til at bemyndige udstedelse af
eurosedler i Fællesskabet. Disse artikler bestemmer endvidere, at ECB og de nationale centralbanker kan udstede
sådanne sedler. I henhold til artikel 10 i Rådets forordning (EF) nr. 974/98 af 3. maj 1998 om indførelse af
euroen (3) sætter ECB og de deltagende medlemsstaters
centralbanker (NCB'er) eurosedler i omløb. Retten til at
bemyndige udstedelse af eurosedler indbefatter også
beføjelse til at træffe foranstaltninger til at beskytte eurosedlernes særlige stilling som betalingsmidler og til at
skabe et mindsteniveau for beskyttelse i alle deltagende
medlemsstater. I de tilfælde hvor der ikke består risiko
for forveksling mellem gengivelser af eurosedler og ægte
eurosedler, bør gengivelse være tilladt. For at forhindre
forveksling er der i beslutning ECB/2003/4 fastsat fælles
regler for gengivelse af eurosedler.

(4)

Reglerne om gengivelse af eurosedler og ECB's ophavsret
til eurosedler må anvendes og håndhæves i nært samarbejde mellem ECB og NCB'erne og, i påkommende

(1) Se side 16 i denne EUT.
(2) EFT L 258 af 5.10.1999, s. 32.
(3) EFT L 139 af 11.5.1998, s. 1.

VEDTAGET FØLGENDE RETNINGSLINJE:

Artikel 1
Definition af ikke-tilladte gengivelser
Ved en »ikke-tilladt gengivelse« forstås en gengivelse som nævnt
i artikel 2, stk. 1, i beslutning ECB/2003/4, som:
a) er ulovlig i medfør af artikel 2 i beslutning ECB/2003/4,
eller
b) er i strid med ECB's ophavsret til eurosedler, f.eks. som
skadelig for opfattelsen af eurosedlerne.
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Artikel 2

Håndhævelse af foranstaltninger mod ikke-tilladte gengivelser

L 78/21

c) den ikke-tilladte gengivelse er fremstillet eller vil blive fremstillet uden for de deltagende medlemsstaters område.

Artikel 3
Anmodning om godkendelse af tilladt gengivelse

1.
Hvis en NCB bliver bekendt med en ikke-tilladt gengivelse
på sit nationale område, afgiver den ved en af ECB udarbejdet
standardskrivelse påbud over for den, som er ansvarlig herfor,
om ophør med fremstillelse af ikke-tilladte gengivelser, og
påbyder om fornødent den, som er i besiddelse af en ikke-tilladt
gengivelse, at aflevere denne. Hvis en NCB bliver bekendt med
en ikke-tilladt gengivelse, som er gjort elektronisk tilgængelig
på websteder, ad trådbåren eller trådløs vej eller på anden
måde, som gør det muligt for offentligheden at skaffe sig
adgang til den ikke-tilladte gengivelse på et selvvalgt sted eller
tidspunkt, giver den straks ECB meddelelse herom. ECB tager
herefter alle mulige skridt til at fjerne den ikke-tilladte gengivelse fra den elektroniske placering.

1. Alle forespørgsler og anmodninger om godkendelse af,
hvorvidt en gengivelse er lovlig som defineret i artikel 2 i
beslutning ECB/2003/4, behandles:
a) på ECB's vegne af den NCB, på hvis område sådanne gengivelser er eller vil blive fremstillet, eller
b) af ECB i de i artikel 2, stk. 5, angivne tilfælde.
2. NCB'erne underretter ECB om alle besvarelser af anmodninger om godkendelse i henhold til stk. 1. ECB sammenfatter
disse oplysninger, og udsender denne sammenfatning til
NCB'erne. ECB kan også offentliggøre sammenfatningen.

2.
Hvis den ansvarlige ikke efterkommer et påbud efter stk.
1 underretter den pågældende NCB straks ECB.
Artikel 4
3.
ECB's direktion eller den pågældende NCB træffer herefter
beslutning om, hvorvidt der skal indledes en overtrædelsesprocedure i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2532/98 af 23.
november 1998 om ECB's beføjelser til at pålægge sanktioner (1). Forinden beslutning træffes, rådfører ECB og den
pågældende NCB sig med hinanden, og NCB'en oplyser ECB,
om der allerede er indledt eller alternativt kan indledes særskilt
overtrædelsesprocedure i henhold til national straffelovgivning,
samt om der eksisterer andet hensigtsmæssigt retsgrundlag
såsom ophavsretslovgivning for foranstaltninger over for den
ikke-tilladte gengivelse. Der indledes dog ikke overtrædelsesprocedure i medfør af forordning (EF) nr. 2532/98, hvis en overtrædelsesprocedure allerede er indledt eller vil blive indledt i
henhold til national straffelovgivning, eller hvis der består andet
hensigtsmæssigt retsgrundlag for foranstaltninger over for den
ikke-tilladte gengivelse.

4.
Hvis ECB beslutter, at der skal indledes en overtrædelsesprocedure i henhold til forordning (EF) nr. 2532/98, kan den
forlange, at NCB'en fører sagen. I dette tilfælde giver ECB anvisninger og fornøden fuldmagt til den pågældende NCB. Alle
sagsomkostninger afholdes af ECB. Såfremt det anses for
hensigtsmæssigt eller muligt sikrer ECB eller NCB'en, alt efter
omstændighederne, at ikke-tilladte gengivelser trækkes tilbage.

5.

Ombytning af ødelagte eller beskadigede pengesedler
1. NCB'erne gennemfører på behørig vis ECB-beslutning
ECB/2003/4.
2. Ved gennemførelse af beslutning ECB/2003/4 kan
NCB'erne for så vidt det er retligt muligt tilintetgøre ødelagte
eller beskadigede eurosedler eller dele deraf, medmindre de af
retlige grunde skal opbevares og tilbagegives til den anmodende
part.
3. NCB'erne udpeger en enkelt enhed eller instans til at
vedtage beslutninger om ombytning af ødelagte eller beskadigede pengesedler i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 3, stk.
1, litra b), i beslutning ECB/2003/4 og underretter ECB herom.

Artikel 5
Inddragelse af eurosedler
En beslutning af Styrelsesrådet om inddragelse af typer eller
serier af eurosedler bekendtgøres af NCB'erne i de nationale
medier på egen regning og i overensstemmelse med de
retningslinjer, som udstedes af direktionen.

ECB tager de i denne artikel nævnte skridt alene, såfremt:

a) det ikke med rimelig sikkerhed kan fastslås, hvorfra den
ikke-tilladte gengivelse hidrører, eller

Artikel 6
Ændring af retningslinje ECB/1999/3

b) den ikke-tilladte gengivelse er fremstillet eller vil blive fremstillet på flere deltagende medlemsstaters område, eller
(1) EFT L 318 af 27.11.1998, s. 4.

Artikel 1, 2 og 4 i retningslinje ECB/1999/3 ophæves hermed.
Henvisninger til de ophævede artikler skal forstås som henvisninger til henholdsvis artikel 2, 4 og 5 i denne retningslinje.

L 78/22

DA

Den Europæiske Unions Tidende

25.3.2003

Artikel 7
Afsluttende bestemmelser
1.

Denne retningslinje er rettet til de deltagende medlemsstaters nationale centralbanker.

2.

Denne retningslinje træder i kraft dagen efter dens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 20. marts 2003.
På vegne af Styrelsesrådet for ECB
Willem F. DUISENBERG

