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RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 692/2003
af 8. april 2003
om ændring af forordning (EØF) nr. 2081/92 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

nævnte forordning, og det er konstateret, at de pågældende navne egner sig dårligt til registrering efter denne
forordning, navnlig på baggrund af artikel 13. Disse
forhold har givet mange praktiske problemer i forbindelse med anvendelsen af nævnte forordning.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 37,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

(3)

Mineralvand og kildevand er allerede omfattet af Rådets
direktiv 80/777/EØF af 15. juli 1980 om indbyrdes
tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om udvinding og markedsføring af naturligt mineralvand (6). Selv
om sigtet med dette direktiv ikke er helt det samme som
med forordning (EØF) nr. 2081/92, omfatter det imidlertid tilstrækkelige bestemmelser for mineralvand og
kildevand på EU-plan. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt
at registrere betegnelser for mineralvand og kildevand.
Mineralvand og kildevand bør således udgå af bilag I til
forordning (EØF) nr. 2081/92. Da visse betegnelser allerede blev registreret ved Kommissionens forordning (EF)
nr. 1107/96 af 12. juni 1996 om registrering af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser efter fremgangsmåden i artikel 17 i Rådets forordning (EØF) nr.
2081/92 (7), bør der for at undgå negative følger fastsættes en overgangsperiode indtil den 31. december
2013, hvorefter disse betegnelser ikke længere må stå i
det register, der er omhandlet i artikel 6, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 2081/92.

(4)

Artikel 4 i forordning (EØF) nr. 2081/92 opstiller en
ikke-udtømmende liste over elementer, som varespecifikationen altid skal indeholde. I visse tilfælde skal pakning
finde sted inden for et geografisk afgrænset område for
at bevare produkternes typiske egenskaber eller sikre
sporbarheden eller kontrollen med dem. Der bør derfor
udtrykkeligt gives mulighed for, at der i forbindelse med
varespecifikationens elementer fastsættes bestemmelser
om pakning, hvis der foreligger sådanne omstændigheder og disse er berettigede.

(5)

For ikke at skade EU-producenternes økonomi bør der
findes en passende løsning på problemet med helt eller
delvist enslydende geografiske betegnelser, både hvor
kriterierne for registrering af betegnelserne er opfyldt, og
hvor betegnelserne ikke opfylder disse kriterier, men dog
opfylder visse nøje fastsatte betingelser for anvendelse.

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske
og Sociale Udvalg (3),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (4), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

Forordning (EØF) nr. 2081/92 (5) anvendes hverken på
vinavlsprodukter eller spiritus. For dog at sikre, at vineddike stadig er beskyttet, bør vineddike medtages i anvendelsesområdet for artikel 1. For at indfri forventningerne
hos nogle producenter er det også nødvendigt at udvide
listen over landbrugsprodukter i bilag II til forordning
(EØF) nr. 2081/92. Det er endvidere hensigtsmæssigt at
udvide listen i forordningens bilag I, så den også
kommer til at omfatte de fødevarer, der fremkommer af
de produkter, der er nævnt i bilag I til traktaten, efter en
lettere forarbejdning.

Bilag I til forordning (EØF) nr. 2081/92 omfatter de
fødevarer, der kan registreres, herunder naturligt mineralvand og kildevand. Ved gennemgangen af registreringsansøgninger er der konstateret flere problemer. Der
findes bl.a. enslydende navne for forskellige typer vand
og fantasinavne, der ikke er omfattet af bestemmelserne i

(1) EFT C 181 E af 30.7.2002, s. 275.
(2) Udtalelse afgivet den 5. december 2002 (endnu ikke offentliggjort i
EUT).
(3) EFT C 241 af 7.10.2002, s. 57.
(4) Udtalelse afgivet den 31. juli 2002 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
(5) EFT L 208 af 24.7.1992, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 2796/2000 (EFT L 324 af 21.12.2000, s. 26).

(6) EFT L 229 af 30.8.1980, s. 1. Senest ændret ved direktiv 96/70/EF
(EFT L 299 af 23.11.1996, s. 26).
(7) EFT L 148 af 21.6.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
2703/2000 (EFT L 311 af 12.12.2000, s. 25).
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(6)

I artikel 10 bør henvisningen til standard EN 45011
tilpasses for at tage højde for eventuelle senere
ændringer.

(7)

Når en sammenslutning eller en fysisk eller juridisk
person af berettigede grunde ikke ønsker fortsat registrering af en geografisk betegnelse eller en oprindelsesbetegnelse, bør den pågældende betegnelse annulleres i EUregisteret.

(8)

(9)

Aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPS-aftalen fra 1994, bilag 1C til overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen)
indeholder detaljerede bestemmelser om disponibilitet,
erhvervelse, dækningsområde, opretholdelse og håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.

Tredjelandes betegnelser er også beskyttet ved den registrering, der er fastsat i forordning (EØF) nr. 2081/92,
hvis de overholder gensidighedsprincippet og ækvivalensbetingelserne, jf. artikel 12 i nævnte forordning.
Artiklens bestemmelser bør præciseres nærmere, så det
sikres, at Fællesskabets registreringsprocedure også
gælder for de lande, der opfylder betingelserne.
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(12)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af
denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med
Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de
gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (1).

(13)

Den forenklede procedure i artikel 17 i forordning (EØF)
nr. 2081/92, som tager sigte på registrering af eksisterende betegnelser eller betegnelser, der er beskyttet eller
hævdvundne i medlemsstaterne, indeholder ikke nogen
indsigelsesret. Af hensyn til retssikkerheden og gennemsigtigheden bør bestemmelsen derfor ophæves. Følgelig
bør den overgangsperiode på fem år, der er fastsat i
artikel 13, stk. 2, for betegnelser, som er registreret i
medfør af bestemmelsen, også afskaffes, hvilket dog ikke
berører udløbet af overgangsperioden for betegnelser,
der er registreret efter artikel 17.

(14)

Forordning (EØF) nr. 2081/92 bør derfor ændres —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
(10)

(11)

I artikel 7 i forordning (EØF) nr. 2081/92 er der fastsat
en indsigelsesprocedure. For at opfylde den forpligtelse
til national behandling, der følger af artikel 22 i TRIPSaftalen, bør disse bestemmelser præciseres, så det sikres,
at statsborgere i alle WTO-medlemsstater kan nyde godt
af ordningen, og at bestemmelserne anvendes, uden at
internationale aftaler krænkes, jf. artikel 12. Retten til
indsigelse bør indrømmes statsborgere fra WTOmedlemsstaterne, når de er retmæssigt berørt, og efter
samme kriterier som dem, der er fastsat i artikel 7, stk.
4, i nævnte forordning. Dokumentation og evaluering
vedrørende opfyldelse af disse kriterier bør være relevant
i forhold til EU's område, som forordningens beskyttelsesforanstaltninger tager sigte på.

Artikel 24, stk. 5, i TRIPs-aftalen omfatter ikke kun registrerede varemærker eller varemærker, for hvilke der er
ansøgt om registrering, men også hævdvundne varemærker, før den fastsatte referencedato, navnlig datoen
for beskyttelse af betegnelsen i oprindelseslandet. Artikel
14, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2081/92 bør derfor
ændres, så den deri fastsatte referencedato bliver datoen
for beskyttelse i oprindelseslandet eller datoen for indgivelse af ansøgningen om registrering af den geografiske
betegnelse eller oprindelsesbetegnelsen, alt efter om der
er tale om en betegnelse i henhold til artikel 17 eller
artikel 5 i samme forordning. I artikel 14, stk. 1, bliver
referencedatoen endvidere datoen for indgivelse af registreringsansøgningen i stedet for datoen for første offentliggørelse.

I forordning (EØF) nr. 2081/92 foretages følgende ændringer:
1) Artikel 1, stk. 1, affattes således:
»1. I denne forordning fastsættes reglerne for beskyttelse
af oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser for de
landbrugsprodukter til konsum, der er opført i bilag I til
traktaten, og for de fødevarer, der er opført i bilag I til
denne forordning, samt for de landbrugsprodukter, der er
opført i bilag II til denne forordning.
Bestemmelserne i denne forordning gælder dog ikke for
produkter, der henhører under vinsektoren, undtagen
vineddike, eller for spiritus. Dette stykke berører ikke
anvendelsen af forordning (EF) nr. 1493/1999 om den
fælles markedsordning for vin.
Bilag I og II til denne forordning kan ændres efter proceduren i artikel 15.«
2) Artikel 4, stk. 2, litra e), affattes således:
»e) en beskrivelse af metoderne for fremstilling af landbrugsproduktet eller levnedsmidlet, og i relevant
omfang de faste og vedvarende lokale metoder samt
pakningens elementer, såfremt en ansøgersammenslutning fastslår og godtgør, at pakning skal finde sted
inden for et geografisk afgrænset område for at bevare
dets kvalitet, sikre dets sporbarhed eller sikre
kontrollen med det.«
(1) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
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3) Artikel 5, stk. 5, sidste afsnit, affattes således:
»Hvis en medlemsstat får forelagt en ansøgning vedrørende
en betegnelse, der også angiver et geografisk grænseområde, eller en traditionel betegnelse, der har tilknytning til
dette geografiske område, i en anden medlemsstat eller et
tredjeland, der er anerkendt efter proceduren i artikel 12,
stk. 3, skal den pågældende medlemsstat høre denne
medlemsstat eller det pågældende tredjeland, inden den
indgiver registreringsansøgningen.

Når de berørte sammenslutninger eller fysiske eller juridiske personer i disse stater efter konsultationerne er nået
til enighed om en samlet løsning, kan de pågældende stater
indgive en fælles ansøgning om registrering til Kommissionen.

Der kan vedtages særlige regler efter proceduren i artikel
15.«

L 99/3

6) I artikel 10, stk. 3, indsættes følgende afsnit:
»Den standard eller den udgave af standard EN 45011, der
skal anvendes, og som kontrolorganerne skal opfylde for at
kunne godkendes, fastlægges eller ændres efter proceduren
i artikel 15.
Den tilsvarende standard eller den udgave af den tilsvarende standard, der skal gælde for et tredjeland som
omhandlet i artikel 12, stk. 3, og som kontrolorganerne
skal opfylde for at kunne godkendes, fastlægges eller
ændres efter proceduren i artikel 15.«
7) I artikel 11, stk. 4, indsættes følgende:
»Annulleringen offentliggøres i Den Europæiske Unions
Tidende.«
8) Efter artikel 11 indsættes følgende artikel:
»Artikel 11a

4) I artikel 6, stk. 1, indsættes følgende nye afsnit:
»Kommissionen offentliggør registreringsansøgningerne og
datoen for deres indgivelse«.

5) I artikel 6 indsættes følgende stykke:
»6. Hvis ansøgningen vedrører en betegnelse, der er
enslydende med en betegnelse, som allerede er registreret i
Den Europæiske Union eller i et tredjeland, der er anerkendt efter proceduren i artikel 12, stk. 3, kan Kommissionen indhente udtalelse fra det i artikel 15 omhandlede
udvalg, inden betegnelsen registreres i henhold til stk. 3.

Efter proceduren i artikel 15 kan Kommissionen annullere
registreringen af en betegnelse i følgende tilfælde:
a) Når den medlemsstat, som havde indgivet den oprindelige registreringsansøgning, har kontrolleret, at en
anmodning om annullering, som den berørte sammenslutning eller fysiske eller juridiske person har indgivet,
er berettiget og har forelagt den for Kommissionen.
b) Når der foreligger berettigede grunde, som gør, at overholdelsen af betingelserne i varespecifikationen for et
landbrugsprodukt eller levnedsmiddel, hvis betegnelse
er beskyttet, ikke længere er sikret.
Der kan fastsættes særlige regler efter proceduren i artikel
15.

Når en enslydende betegnelse registreres i overensstemmelse med denne forordning, tages der behørigt hensyn til
lokal skik og sædvane og den faktiske risiko for forveksling:
— en enslydende betegnelse, der urigtigt får forbrugerne
til at tro, at produkterne stammer fra et andet område,
registreres ikke, selv om den ordret er nøjagtig den
samme som det område, den region eller den lokalitet,
som landbrugsprodukterne eller fødevarerne stammer
fra, og

Annulleringen offentliggøres i Den Europæiske Unions
Tidende.«
9) Artikel 12, stk. 1, andet led, affattes således:
»— hvis der i det pågældende tredjeland findes en
kontrolordning og en indsigelsesret, der svarer til
bestemmelserne i denne forordning«.
10) I artikel 12 indsættes følgende stykke:

— anvendelse af en registreret enslydende betegnelse er
kun tilladt under vilkår, der i praksis sikrer, at en
senere registreret enslydende betegnelse kan adskilles
nøje fra den allerede registrerede, idet de berørte
producenter skal sikres en rimelig behandling, og
forbrugerne ikke må vildledes.«

»3. Kommissionen konstaterer på anmodning af et tredjeland efter proceduren i artikel 15, om tredjelandet ifølge
sin egen lovgivning opfylder ækvivalensbetingelserne og
giver garantier […] i henhold til stk. 1. Hvis Kommissionen træffer positiv beslutning, anvendes proceduren i
artikel 12a.«
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11) Efter artikel 12 indsættes følgende nye artikel 12a til 12d:
»Artikel 12a
1.
Hvis en sammenslutning eller en fysisk eller juridisk
person, jf. artikel 5, stk. 1 og 2, i et tredjeland under
henvisning til artikel 12, stk. 3, ønsker at lade en betegnelse registrere i henhold til denne forordning, sender
sammenslutningen eller personen en registreringsansøgning til myndighederne i det tredjeland, hvor det geografiske område er beliggende. Ansøgningen ledsages for hver
betegnelse af den varespecifikation, der er omhandlet i
artikel 4.
Inden det indgiver registreringsansøgningen og når ansøgningen vedrører en betegnelse, der også angiver et geografisk grænseområde, eller en traditionel betegnelse, der har
tilknytning til dette geografiske område, i en medlemsstat,
skal det pågældende tredjeland høre medlemsstaten.
Når de berørte sammenslutninger eller fysiske eller juridiske personer i disse stater efter konsultationerne er nået
til enighed om en samlet løsning, kan de pågældende stater
indgive en fælles ansøgning om registrering til Kommissionen.
Der kan vedtages særlige regler efter fremgangsmåden i
artikel 15.
2.
Hvis tredjelandet omhandlet i stk. 1 mener, at betingelserne i denne forordning er opfyldt, videresender det
registreringsansøgningen til Kommissionen, ledsaget af
følgende:
a) en beskrivelse af de retsregler og den brug, på grundlag
af hvilke oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske
betegnelse er beskyttet eller anerkendt i landet
b) en erklæring om, at de i artikel 10 fastsatte forhold er
opfyldt på dets område, og
c) anden dokumentation, som ansøgningen er baseret på.
3.
Ansøgningen og alle de dokumenter, der sendes til
Kommissionen, affattes på et officielt EU-sprog eller
ledsages af en oversættelse til et officielt EU-sprog.

Artikel 12b
1.
Inden for en periode på seks måneder kontrollerer
Kommissionen, om den registreringsansøgning, som et
tredjeland har indsendt, indeholder alle nødvendige oplysninger. Kommissionen underretter tredjelandet om sine
konklusioner.
Hvis Kommissionen:
a) drager den konklusion, at betegnelsen opfylder betingelserne for beskyttelse, offentliggør den ansøgningen i
henhold til artikel 6, stk. 2. Inden offentliggørelsen kan
Kommissionen anmode udvalget i artikel 15 om at
afgive udtalelse
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b) drager den konklusion, at betegnelsen ikke opfylder
betingelserne for beskyttelse, beslutter den efter høring
af det tredjeland, der har indsendt ansøgningen, og efter
proceduren i artikel 15 ikke at offentliggøre ansøgningen fastsat i litra a).
2.
Inden seks måneder fra den dato, hvor ansøgningen
offentliggøres i overensstemmelse med stk. 1, litra a), kan
enhver retmæssigt berørt fysisk eller juridisk person gøre
indsigelse mod offentliggørelsen af en ansøgning på
følgende betingelser:
a) Hvis indsigelsen kommer fra en medlemsstat eller et
WTO-medlem, anvendes enten artikel 7, stk. 1, 2 og 3,
eller artikel 12d.
b) Hvis indsigelsen kommer fra et tredjeland, der opfylder
de i artikel 12, stk. 3, omhandlede ækvivalensbetingelser, sendes den behørigt begrundede indsigelseserklæring til den stat, hvori den pågældende fysiske eller
juridiske person har bopæl eller forretningssted, og
staten videresender den til Kommissionen.
Indsigelseserklæringen og alle dokumenter, der sendes til
Kommissionen, affattes på et officielt EU-sprog eller
ledsages af en oversættelse til et officielt EU-sprog.
3.
Kommissionen undersøger, om indsigelsen kan tages
til behandling ud fra kriterierne i artikel 7, stk. 4. Kriterierne skal være godkendt og vurderet i forhold til Fællesskabets område. Hvis en eller flere indsigelser kan tages til
behandling, træffer Kommissionen beslutning efter proceduren i artikel 15 og efter høring af det tredjeland, der har
indsendt ansøgningen, idet den tager hensyn til god skik
og sædvane og den faktiske risiko for forveksling i Fællesskabet. Hvis Kommissionen beslutter, at betegnelsen kan
registreres, opføres den i det register, der er fastsat i artikel
6, stk. 3, og den offentliggøres i henhold til artikel 6, stk.
4.
4.
Modtager Kommissionen ikke indsigelser, opføres
betegnelsen/betegnelserne i det register, der er nævnt i
artikel 6, stk. 3, og den/de offentliggøres i henhold til
artikel 6, stk. 4.

Artikel 12c
Sammenslutningen eller den fysiske eller juridiske person,
jf. artikel 5, stk. 1 og 2, kan anmode om, at varespecifikationen for en betegnelse, der er registreret i henhold til
artikel 12a og 12b, ændres navnlig for at tage hensyn til
udviklingen i de videnskabelige eller tekniske resultater
eller for at foretage en ny geografisk afgrænsning.
I så fald anvendes proceduren i artikel 12a og 12b.
Efter proceduren i artikel 15 kan Kommissionen dog
beslutte ikke at anvende proceduren i artikel 12a og 12b,
hvis det kun drejer sig om en mindre ændring.
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Artikel 12d

1.
En fysisk eller juridisk person i en WTO-medlemsstat
eller et tredjeland, der er anerkendt efter proceduren i
artikel 12, stk. 3, og som er retmæssigt berørt af en registrering, kan jf. artikel 6, stk. 2, inden for en frist på seks
måneder fra datoen for offentliggørelse i Den Europæiske
Unions Tidende af en ansøgning om registrering, der
indgives af en EU-medlemsstat, gøre indsigelse mod den
planlagte registrering ved indsendelse til den stat, hvor den
pågældende person har bopæl eller forretningssted, af en
behørigt begrundet erklæring udfærdiget på eller oversat til
et af Fællesskabets officielle sprog. Staten videresender
derefter erklæringen til Kommissionen. Medlemsstaterne
sikrer, at enhver person, der er statsborger i en WTOmedlemsstat eller et tredjeland, der er anerkendt efter
proceduren i artikel 12, stk. 3, og som kan dokumentere
en berettiget økonomisk interesse, får adgang til at gøre
sig bekendt med registreringsansøgningen.

2.
Kommissionen undersøger, om indsigelserne kan
tages til behandling efter de kriterier, der er fastsat i artikel
7, stk. 4. Overensstemmelse med kriterierne dokumenteres
og evalueres for så vidt angår Fællesskabets område.

3.
Hvis en indsigelse kan tages til behandling, træffer
Kommissionen beslutning efter proceduren i artikel 15
efter høring af den stat, som har indgivet indsigelsen,
under hensyntagen til god skik og sædvane og den faktiske
risiko for forveksling. Hvis det besluttes at gennemføre
registreringen, offentliggøres den af Kommissionen i
henhold til artikel 6, stk. 4.«
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streret betegnelse og en ikke-registreret betegnelse, der
angiver et sted i en medlemsstat eller i et tredjeland, der
er anerkendt efter proceduren i artikel 12, stk. 3, hvis
denne betegnelse er identisk med den registrerede
betegnelse, idet følgende betingelser dog skal være
opfyldt:
— den identiske ikke-registrerede betegnelse skal have
været retmæssigt anvendt i mindst 25 år inden
ikrafttrædelsen af forordning (EØF) nr. 2081/92 og
i overensstemmelse med god skik og sædvane
— det skal være godtgjort, at formålet med anvendelsen på intet tidspunkt har været at udnytte den
registrerede betegnelses ry, og at anvendelsen af den
ikke har kunnet eller kan vildlede offentligheden
med hensyn til produktets virkelige oprindelse
— problemet med den identiske betegnelse blev taget
op inden betegnelsens registrering.
Den samtidige anvendelse af den registrerede betegnelse
og den ikke-registrerede identiske betegnelse kan højst
vare 15 år, hvorefter den ikke-registrerede betegnelse
ikke længere kan anvendes.
Den ikke-registrerede geografiske betegnelse må kun
anvendes, hvis oprindelsesstaten er klart og synligt
anført på etiketten.«
13) Artikel 14 ændres som følger:
a) Stk. 1 affattes således:

12) Artikel 13 ændres som følger:
a) Stk. 4 affattes således:
»4. Med hensyn til de betegnelser, som søges registreret i medfør af artikel 5 eller artikel 12a, kan der
kun indføres en overgangsperiode på højst fem år i
henhold til dels artikel 7, stk. 5, litra b), dels artikel
12b, stk. 3, og artikel 12d, stk. 3, hvis en indsigelse
opfylder kravene for behandling med den begrundelse,
at registreringen af den foreslåede betegnelse vil skade
en helt eller delvis enslydende betegnelse eller
produkter, som lovligt har været markedsført i mindst
fem år inden den i artikel 6, stk. 2, omhandlede offentliggørelse.

Der kan kun indføres en sådan overgangsperiode, hvis
virksomhederne har markedsført de pågældende
produkter lovligt og herunder vedvarende har anvendt
de pågældende betegnelser i mindst fem år inden den i
artikel 6, stk. 2, omhandlede offentliggørelse.«
b) Følgende stykke indsættes:
»5. Efter proceduren i artikel 15 kan Kommissionen,
uden at dette berører anvendelsen af artikel 14,
beslutte, at der kan ske samtidig anvendelse af en regi-

»1. Når en oprindelsesbetegnelse eller en geografisk
betegnelse registreres i overensstemmelse med denne
forordning, afvises ansøgningen om registrering af et
varemærke, som svarer til en af situationerne i artikel
13, og som vedrører samme type produkt, hvis ansøgningen om registrering af varemærket er indgivet efter
datoen for indgivelse til Kommissionen af ansøgningen
om registrering af oprindelsesbetegnelsen eller den
geografiske betegnelse.
Varemærker, der er registreret i strid med første afsnit,
annulleres.«
b) Stk. 2 affattes således:
»2. Under overholdelse af EF-retten kan et varemærke — som svarer til en af situationerne i artikel 13,
og som der er indgivet ansøgning for, eller som er registreret eller, efter gældende lovgivning, hævdvundet, og
som er blevet brugt i god tro på Fællesskabets område
enten inden datoen for beskyttelse i oprindelseslandet
eller inden datoen for indgivelse af ansøgningen til
Kommissionen om registrering af en oprindelsesbetegnelse eller en geografisk betegnelse — fortsat anvendes
til trods for registreringen af en oprindelsesbetegnelse
eller en geografisk betegnelse, hvis varemærket ikke er
erklæret ugyldigt eller rettighederne dertil ikke er
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fortabt af de grunde, der er anført i Rådets direktiv 89/
104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (*) og/eller Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af
20. december 1993 om EF-varemærker (**).

15) Artikel 13, stk. 2, og artikel 17 udgår. Bestemmelserne i
disse artikler finder dog fortsat anvendelse på registrerede
betegnelser eller betegnelser, der inden denne forordnings
ikrafttræden allerede var søgt registreret efter proceduren i
artikel 17.

(*) EFT L 40 af 11.2.1989, s. 1.
(**) EFT L 11 af 14.1.1994, s. 1.«

16) Bilag I og II træder i stedet for bilag I og II til nærværende
forordning 2081/92.

14) Artikel 15 affattes således:
»Artikel 15

Artikel 2

1.
Kommissionen bistås af Udvalget for Beskyttelse af
Oprindelsesbetegnelser og Geografiske Betegnelser, der er
sammensat af repræsentanter for medlemsstaterne, og som
har Kommissionens repræsentant som formand.
2.
Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5
og 7 i afgørelse 1999/468/EF.
Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre måneder.
3.

Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

4.
Udvalget kan behandle ethvert andet spørgsmål, der
rejses af dets formand, enten på foranledning af denne eller
en medlemsstat.«

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Artikel 5-17 anvendes fortsat på ansøgninger om registrering
af betegnelser for naturligt mineralvand og kildevand, hvis
ansøgningen er indgivet inden denne forordnings ikrafttræden,
jf. dog artikel 1, stk. 16.
Naturligt mineralvand og kildevand, der allerede er registreret
eller eventuelt vil kunne registreres i henhold til stk. 2, bibeholdes i det register, der er nævnt i artikel 6, stk. 3, i forordning 2081/92, og nyder fortsat beskyttelse i henhold til denne
forordning indtil den 31. december 2013.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Luxembourg, den 8. april 2003.
På Rådets vegne
G. DRYS

Formand
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BILAG I
»BILAG I
Levnedsmidler omhandlet i artikel 1, stk. 1
— Øl
— Drikkevarer på basis af planteekstrakter
— Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer
— Vegetabilske carbohydratgummier og naturharpikser
— Sennepspasta
— Pastaprodukter«

BILAG II
»BILAG II
Landbrugsprodukter omhandlet i artikel 1, stk. 1
— Hø
— Æteriske olier
— Kork
— Cochenille (råprodukt af animalsk oprindelse)
— Blomster og prydplanter
— Uld
— Vidje.«

L 99/7

L 99/8

Den Europæiske Unions Tidende

DA

17.4.2003

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 693/2003
af 14. april 2003
om indførelse af et særligt, forenklet transitdokument (FTD) og et forenklet jernbanetransitdokument (FRTD) samt om ændring af de fælles konsulære instrukser og Den Fælles Håndbog
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

melse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel
5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet,
jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over,
hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 62, nr. 2,
under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

(8)

I forordning (EF) nr. 694/2003 (3) fastlægges den ensartede udformning af FTD og FRTD.

(9)

De fælles konsulære instrukser (4) og Den Fælles
Håndbog (5) bør ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks
stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den
Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne forordning, som derfor ikke er bindende
for og ikke finder anvendelse i Danmark. Inden seks
måneder efter at Rådet har truffet afgørelse om denne
forordning til udbygning af Schengen-reglerne efter
bestemmelserne i tredje del, afsnit IV, i traktaten om
oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, træffer
Danmark afgørelse om, hvorvidt det vil gennemføre
denne forordning i sin nationale lovgivning, jf. artikel 5 i
protokollen om Danmarks stilling.

(11)

For så vidt angår Island og Norge udgør denne forordning en udbygning af de bestemmelser i Schengenreglerne, som falder ind under artikel 1, litra B, i Rådets
afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 om visse
gennemførelsesbestemmelser til den aftale (6), som Rådet
for Den Europæiske Union har indgået med Republikken
Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengen-reglerne (7).

(12)

Denne forordning udgør en udbygning af Schengenreglerne, som Det Forenede Kongerige ikke deltager i, i
overensstemmelse med Rådets afgørelse 2000/365/EF af
29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede
Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i
visse bestemmelser i Schengen-reglerne (8). Det Forenede
Kongerige deltager derfor ikke i vedtagelsen af forordningen, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige.

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

For at forberede nye medlemsstaters tiltrædelse bør
Fællesskabet tage hensyn til særlige situationer, som
måtte opstå som følge af udvidelsen, og fastlægge den
relevante lovgivning for at undgå fremtidige problemer i
forbindelse med passage af de ydre grænser.

(2)

Fællesskabet skal navnlig løse det nye problem med tredjelandsstatsborgere, som nødvendigvis skal passere en
eller flere medlemsstaters område for at kunne rejse
mellem to dele af deres eget land, der ikke grænser op til
hinanden.

(3)

Der bør udformes et forenklet transitdokument (FTD) og
et forenklet jernbanetransitdokument (FRTD) til dette
særlige tilfælde af transit gennem land.

(4)

FTD/FRTD skal være dokumenter med samme gyldighed
som transitvisa, der giver deres indehavere tilladelse til at
rejse ind i og igennem medlemsstaters territorium i overensstemmelse med Schengen-reglernes bestemmelser om
passage af de ydre grænser.

(5)

Betingelserne og procedurerne for opnåelse af disse
dokumenter bør lettes i overensstemmelse med
Schengen-reglernes bestemmelser.

(6)

Hvis indehaveren af et FTD/FRTD misbruger ordningen,
bør vedkommende pålægges sanktioner i henhold til
national ret.

(7)

Målene for denne forordning, nemlig at et FTD/FRTD,
der er udstedt af en medlemsstat, anerkendes af de øvrige
medlemsstater, der er bundet af Schengen-reglernes
bestemmelser om passage af de ydre grænser, kan ikke i
tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan
derfor bedre gennemføres på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstem-

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.
(2) Udtalelse af 8.4.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3) Se side 15 i denne EUT.
(4) EFT C 313 af 16.12.2002, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 415/
2003 (EUT L 64 af 7.3.2003, s. 1).
(5) EFT C 313 af 16.12.2002, s. 97.
(6) EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36.
(7) EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31.
(8) EFT L 131 af 1.6.2000, s. 43.
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Denne forordning udgør en udbygning af Schengenreglerne, som Irland ikke deltager i, i overensstemmelse
med Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002
om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengen-reglerne (1). Irland deltager derfor ikke
i vedtagelsen af forordningen, som ikke er bindende for
og ikke finder anvendelse i Irland.

2. FTD er gyldigt i højst tre år. En transitrejse på basis af
FTD må ikke overstige 24 timer.

Denne forordning udgør en udbygning af Schengenreglerne eller har på andre måder forbindelse til dem i
henhold til artikel 3, stk. 2 i tiltrædelsesakten og finder
derfor først anvendelse, når kontrollen ved de indre
grænser er ophævet —

KAPITEL II

3. FRTD er gyldigt i højst tre måneder. En transitrejse på
basis af FRTD må ikke overstige seks timer.

UDSTEDELSE AF ET FTD/FRTD

Artikel 4
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I
ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1
Definition
1.
Ved denne forordning indføres der et forenklet transitdokument (FTD) og et forenklet jernbanetransitdokument (FRTD)
med henblik på forenklet transit.
2.
Ved forenklet transit forstås særlig, direkte transit over
land for tredjelandsstatsborgere, som nødvendigvis skal passere
en eller flere medlemsstaters område for at kunne rejse mellem
to dele af deres eget land, der ikke grænser op til hinanden.

Betingelser
For at opnå et FTD/FRTD:
a) skal ansøgeren skal være i besiddelse af et gyldigt dokument,
som tillader passage af de ydre grænser i overensstemmelse
med artikel 17, stk. 3, litra a), i konventionen af 19. juni
1990 (2) om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni
1985 (Schengen-konventionen)
b) må ansøgeren ikke være indberettet som uønsket
c) må ansøgeren ikke udgøre en trussel for nogen af medlemsstaternes offentlige orden, nationale sikkerhed eller internationale forbindelser. For så vidt angår FRTD finder forudgående høring i overensstemmelse med Schengen-konventionens artikel 17, stk. 2, dog ikke anvendelse
d) skal ansøgeren med henblik på FTD have gyldige grunde til
at foretage hyppige rejser mellem de to dele af sit lands
område.

Artikel 2
Særlig tilladelse (FTD/FRTD)
1.
FTD er en særlig tilladelse til forenklet transit, som
medlemsstaterne kan udstede for flere indrejser ved hjælp af et
hvilket som helst landtransportmiddel.
2.
FRTD er en særlig tilladelse til forenklet transit, som
medlemsstaterne kan udstede for en enkelt ud- og hjemrejse
med jernbane.
3.
FTD/FRTD udstedes i en ensartet udformning i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 694/2003.

Artikel 5
Ansøgningsprocedure
1. Ansøgningen om et FTD indgives til de konsulære
myndigheder for en medlemsstat, som i overensstemmelse med
artikel 12 har meddelt sin beslutning om at udstede FTD/FRTD.
Har mere end én medlemsstat meddelt sin beslutning om at
udstede FTD, indgives ansøgningen til de konsulære myndigheder i den medlemsstat, på hvis område den første indrejse
finder sted. Ifølge denne procedure skal der, når det er hensigtsmæssigt, forelægges dokumentation for behovet for hyppige
rejser, navnlig dokumentation for familieforbindelser eller
sociale, økonomiske eller andre motiver.

Artikel 3
Anvendelsesområde og gyldighed

2. Hvad angår et FRTD, kan en medlemsstat som hovedregel
godkende ansøgninger, der indgives via andre myndigheder
eller tredjeparter.

1.
FTD og FRTD har samme gyldighed som transitvisa og
har territorial gyldighed for den udstedende medlemsstat og
andre medlemsstater, igennem hvilke den forenklede transit
foregår.

3. Ansøgningen om et FTD indgives på den standardformular, der er gengivet i bilag I.

(1) EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20.

(2) EFT L 239 af 22.9.2000, s. 19. Senest ændret ved afgørelse 2003/
170/RIA (EUT L 67 af 12.3.2003, s. 27).
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4.
Personoplysningerne til brug for et FRTD gives på
grundlag af det persondatablad, der er gengivet i bilag II til
denne forordning. Dette persondatablad kan udfyldes om bord
på toget, inden FRTD påføres, og skal under alle omstændigheder udfyldes inden indrejsen på den medlemsstats territorium, som toget kører igennem, på betingelse af at de elementære personoplysninger, jf. bilag II, fremsendes elektronisk til
myndighederne i den kompetente medlemsstat, samtidig med
at anmodningen om at købe togbilletten indgives.
Artikel 6

17.4.2003
Artikel 9
Sanktioner

Hvis indehaveren af et FTD/FRTD misbruger ordningen, bør
vedkommende pålægges sanktioner i henhold til national ret.
Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning, og de skal omfatte
muligheden for at annullere eller ophæve FTD/FRTD.

Procedure for udstedelse
KAPITEL IV

1.
Et FTD/FRTD udstedes af medlemsstatens konsulater og
udstedes ikke ved grænsen. De kompetente konsulære myndigheder træffer afgørelse om udstedelse af FRTD senest 24 timer
efter den elektroniske fremsendelse, der er omhandlet i artikel
5, stk. 4.

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

2.
Et rejsedokument, hvis gyldighedsperiode er udløbet, må
ikke påføres et FTD/FRTD.

Artikel 10

3.
Gyldighedsperioden for det rejsedokument, som FTD/
FRTD påføres, skal være længere end gyldighedsperioden for
FTD/FRTD.

Med forbehold af de specifikke regler i denne forordning finder
bestemmelserne i Schengen-reglerne vedrørende visa også
anvendelse på FTD/FRTD.

4.
Et rejsedokument, som ikke er gyldigt for nogen af
medlemsstaterne, må ikke påføres et FTD/FRTD. I dette tilfælde
påfører konsulaterne det på det ensartede ark for påføring af
visum i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 333/
2002 (1). Hvis et rejsedokument kun er gyldigt for én medlemsstat eller for en række medlemsstater, begrænses FTD/FRTD til
den pågældende medlemsstat/de pågældende medlemsstater.

Artikel 11
1. I de fælles konsulære instrukser foretages følgende
ændringer:
a) Følgende punkt indsættes i del I:
»2.5. Dokumenter for tilladelse til at passere ydre grænser
med samme gyldighed som et visum: FTD/FRTD

Artikel 7
Administrative omkostninger i forbindelse med et FTD/
FRTD

For forenklet transit kan der udstedes et FTD eller et
FRTD i overensstemmelse med Rådets forordning (EF)
nr. 693/2003 (*) og (EF) nr. 694/2003 (**) (jf. bilag
17).

1.
Gebyret, der svarer til administrationsomkostningerne ved
behandlingen af en ansøgning om et FTD, udgør 5 EUR.
2.

(*) EUT L 99 af 17.4.2003, s. 8.
(**) EUT L 99 af 17.4.2003, s. 15.«

FRTD udstedes vederlagsfrit.
KAPITEL III
FÆLLES BESTEMMELSER FOR FTD OG FRTD

Artikel 8
Afslag

b) Teksten til denne forordning og forordning (EF) nr. 694/
2003 tilføjes som bilag 17.
2.

I Den Fælles Håndbog foretages følgende ændringer:

a) Følgende punkt indsættes i del I:
»3.4. DOKUMENTER FOR TILLADELSE TIL AT PASSERE
DE YDRE GRÆNSER MED SAMME GYLDIGHED
SOM ET VISUM: FTD/FRTD

1.
Procedurerne og klagemulighederne i de tilfælde, hvor de
konsulære myndigheder afslår at behandle en ansøgning eller
udstede et FTD/FRTD, er underlagt de respektive medlemsstaters nationale ret.

For forenklet transit kan der udstedes et FTD eller et
FRTD i overensstemmelse med Rådets forordning (EF)
nr. 693/2003 (*) og (EF) nr. 694/2003 (**)(se bilag
15).

2.
Hvis der gives afslag på en ansøgning om et FTD/FRTD,
og hvis der i henhold til den nationale ret skal gives en begrundelse for afslaget, skal begrundelsen meddeles ansøgeren.

(*) EUT L 99 af 17.4.2003, s. 8.
(**) EUT L 99 af 17.4.2003, s. 15.«

(1) EFT L 53 af 23.2.2002, s. 4.

b) Teksten til denne forordning og forordning (EF) nr. 694/
2003 tilføjes som bilag 15.

17.4.2003
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Artikel 12

Artikel 13

Gennemførelse

Rapport

1.
Medlemsstater, der beslutter at udstede FTD og FRTD,
meddeler Rådet og Kommissionen deres beslutning. Kommissionen offentliggør beslutningen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den træder i kraft på dagen for offentliggørelsen.
2.
Hvis medlemsstaterne beslutter, at de ikke længere vil
udstede FTD og FRTD, meddeler de Rådet og Kommissionen
denne beslutning. Kommissionen offentliggør beslutningen i
Den Europæiske Unions Tidende. Den træder i kraft på tredivtedagen efter offentliggørelsen.

Kommissionen aflægger rapport til Europa-Parlamentet og
Rådet om, hvordan FTD/FRTD-ordningen fungerer, senest tre
år efter at den første beslutning som omhandlet i artikel 12,
stk. 1, er trådt i kraft.
Artikel 14
Ikrafttræden
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.
Udfærdiget i Luxembourg, den 14. april 2003.
På Rådets vegne
A. GIANNITSIS

Formand
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RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 694/2003
af 14. april 2003
om ensartet udformning af forenklede transitdokumenter (FTD) og forenklede jernbanetransitdokumenter (FRTD) som omhandlet i forordning (EF) nr. 693/2003
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

sikkerhedshensyn bør en sådan medlemsstat meddele
Kommissionen og de andre medlemsstater navnet på det
udpegede organ.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 62, nr. 2,
under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

(6)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af
denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med
Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de
gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (5).

(7)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks
stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den
Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne forordning, som derfor ikke er bindende
for og ikke finder anvendelse i Danmark. Inden seks
måneder efter at Rådet har truffet afgørelse om denne
forordning til udbygning af Schengen-reglerne efter
bestemmelserne i tredje del, afsnit IV, i traktaten om
oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, træffer
Danmark afgørelse om, hvorvidt det vil gennemføre
denne forordning i sin nationale lovgivning, jf. artikel 5 i
protokollen om Danmarks stilling.

(8)

For så vidt angår Island og Norge udgør denne forordning en udbygning af de bestemmelser i Schengenreglerne, som falder ind under artikel 1, litra B, i Rådets
afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 om visse
gennemførelsesbestemmelser til den aftale (6), som Rådet
for Den Europæiske Union har indgået med Republikken
Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengen-reglerne (7).

(9)

Denne forordning udgør en udbygning af Schengenreglerne, som Det Forenede Kongerige ikke deltager i, i
overensstemmelse med Rådets afgørelse 2000/365/EF af
29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede
Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i
visse bestemmelser i Schengen-reglerne (8). Det Forenede
Kongerige deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne
forordning, som ikke er bindende for og ikke finder
anvendelse i Det Forenede Kongerige.

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

Som forberedelse til nye medlemsstaters tiltrædelse bør
Fællesskabet tage hensyn til særlige situationer, som
måtte opstå som følge af udvidelsen, og fastlægge den
relevante lovgivning for at hindre fremtidige problemer i
forbindelse med passage af de ydre grænser.

(2)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 693/2003 (3) indføres der
et forenklet transitdokument (FTD) og et forenklet jernbanetransitdokument (FRTD) for særlig transit over land,
som kan udstedes til tredjelandsstatsborgere, som
nødvendigvis skal passere gennem en eller flere
medlemsstaters område for at kunne rejse mellem to dele
af deres eget land, som ikke grænser op til hinanden.
Disse dokumenter bør have en ensartet udformning.

(3)

De ensartet udformede dokumenter bør indeholde alle
de oplysninger, der er nødvendige, og opfylde høje
tekniske krav, navnlig med hensyn til sikring mod efterligning og forfalskning. De bør desuden kunne anvendes
i alle medlemsstaterne og være forsynet med universelt
genkendelige og harmoniserede sikkerhedselementer,
som tydeligt kan ses med det blotte øje.

(4)

Beføjelserne til at vedtage sådanne fælles standarder bør
tillægges Kommissionen, der bør bistås af det udvalg, der
er nedsat ved artikel 6 i Rådets forordning (EF) nr. 1683/
95 af 29. maj 1995 om ensartet udformning af visa (4).

(5)

For at forhindre, at flere personer end nødvendigt får
adgang til de pågældende oplysninger, er det tillige
vigtigt, at hver medlemsstat, der udsteder FTD/FRTD,
kun udpeger et enkelt organ, der skal have ansvaret for
at trykke de ensartet udformede FTD/FRTD, dog således
at de om nødvendigt kan udpege et andet i stedet. Af

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

Endnu ikke offentliggjort i EUT.
Udtalelse afgivet den 8.4.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
Se side 8 i denne EUT.
EFT L 164 af 14.7.1995, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
334/2002 (EFT L 53 af 23.2.2002, s. 23).

(5)
(6)
(7)
(8)

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

184 af
176 af
176 af
131 af

17.7.1999, s. 23.
10.7.1999, s. 36.
10.7.1999, s. 31.
1.6.2000, s. 43.
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(10)

Denne forordning udgør en udbygning af Schengenreglerne, som Irland ikke deltager i, i overensstemmelse
med Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002
om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengen-reglerne (1). Irland deltager derfor ikke
i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende
for og ikke finder anvendelse i Irland.

(11)

Denne forordning udgør en udbygning til Schengenreglerne eller har på andre måder forbindelse hertil i
henhold til artikel 3, stk. 1, i tiltrædelsesakten —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
1.
De forenklede transitdokumenter (FTD), som medlemsstaterne udsteder i henhold til artikel 2, stk. 1, i forordning (EF)
nr. 693/2003, udformes som en ensartet, selvklæbende mærkat
og har samme gyldighed som transitvisa. De skal svare til specifikationerne i bilag I til denne forordning.
2.
De forenklede jernbanetransitdokumenter (FRTD), som
medlemsstaterne udsteder i henhold til artikel 2, stk. 2, i
forordning (EF) nr. 693/2003, udformes som en ensartet, selvklæbende mærkat og har samme gyldighed som transitvisa. De
skal svare til specifikationerne i bilag II til denne forordning.

Artikel 2
1.
Yderligere tekniske specifikationer for de ensartet udformede FTD og FRTD indføres i overensstemmelse med proceduren i artikel 4, stk. 2, for så vidt angår:

17.4.2003

2. Hver medlemsstat, der har besluttet at udstede FTD/FRTD,
udpeger et enkelt organ, der har ansvaret for trykning heraf.
Medlemsstaten meddeler Kommissionen og de andre medlemsstater navnet på dette organ. Et og samme organ kan udpeges
af to eller flere medlemsstater til dette formål. Hver medlemsstat har ret til at udpege et nyt organ. Den underretter i så fald
Kommissionen og de andre medlemsstater herom.

Artikel 4
1. Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat ved
artikel 6, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1683/95.
2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i
afgørelse 1999/468/EF.
Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes
til to måneder.
3.

Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 5
Medmindre andet følger af bestemmelserne om databeskyttelse,
har den person, til hvem der er udstedt FTD eller FRTD, ret til
at kontrollere de personoplysninger, der figurerer på FTD eller
FRTD, og til om fornødent at få dem berigtiget eller slettet.
FTD og FRTD må ikke indeholde maskinlæsbare oplysninger,
medmindre dette er foreskrevet i bilagene til denne forordning,
eller medmindre det fremgår af det relevante rejsedokument.

a) yderligere sikkerhedselementer og -krav, herunder forbedrede standarder til bekæmpelse af efterligning og forfalskning
b) tekniske fremgangsmåder og regler for udfyldning af det
ensartet udformede FTD/FRTD
c) andre regler for udfyldning af det ensartet udformede FTD/
FRTD.

Artikel 6
Medlemsstater, der har truffet beslutning herom, skal senest et
år efter vedtagelsen af de i artikel 2, stk. 1, litra a), omhandlede
yderligere sikkerhedselementer og -krav udstede de ensartet
udformede FTD og FRTD, der er omhandlet i artikel 1.

2.
Farverne på de ensartet udformede FTD og FRTD kan
ændres efter proceduren i artikel 4, stk. 2.

Artikel 3
1.
De i artikel 2 nævnte specifikationer er hemmelige og må
ikke offentliggøres. De meddeles kun til de organer, der er
udpeget af medlemsstaterne til at forestå trykningen, og til
personer, der er behørigt bemyndiget af en medlemsstat eller af
Kommissionen.
(1) EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20.

Nødvendigheden af indføjelse af det fotografi, der er omhandlet
i punkt 2 i bilag I og punkt 2 i bilag II, skal være fastlagt senest
ved udgangen af 2005.

Artikel 7
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.

17.4.2003
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.
Udfærdiget i Luxembourg, den 14. april 2003.
På Rådets vegne
A. GIANNITSIS
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BILAG I
FORENKLET TRANSITDOKUMENT (FTD)
Sikkerhedselementer
1. På dette sted er der en optisk variabel anordning OVD, som med hensyn til identifikations- og sikkerhedsniveau
mindst svarer til den anordning, der anvendes i den nuværende standardmodel for visum. Alt afhængig af synsvinklen kommer der tolv stjerner, et »E«-tegn og en globus til syne i forskellige størrelser og farver.
2. Et integreret fotografi, der er fremstillet efter høje sikkerhedsstandarder.
3. På dette sted er der et logo bestående af et eller flere bogstaver, der angiver den udstedende medlemsstat, med kipeffekt. Dette logo fremtræder lyst, når det holdes fladt, og mørkt, når det drejes 90°. Logoerne anvendes efter bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1683/95.
4. Midt på dette sted står ordet »FTD« med store bogstaver i optisk variable farver. Det fremtræder rødt eller grønt
afhængig af synsvinklen.
5. Denne rubrik indeholder FTD-nummeret, som er fortrykt og begynder med det eller de bogstaver, der angiver den
udstedende medlemsstat, som beskrevet under punkt 3. Der anvendes en særlig type.
Rubrikker, der skal udfyldes
6. Denne rubrik begynder med ordene »gyldigt til«. Den udstedende myndighed angiver her det eller de områder,
hvortil FTD er gyldigt.
7. Denne rubrik begynder med ordet »fra«, og ordet »til« forekommer længere henne på linjen. Her angiver den udstedende myndighed den periode, hvor FTD gælder.
8. Denne rubrik begynder med ordene »antal indrejser«, og længere henne på linjen forekommer ordene »transitrejsens
varighed« og længere henne igen »dage«.
9. Denne rubrik begynder med ordene »udstedt i« og anvendes til angivelse af udstedelsesstedet.
10. Denne rubrik begynder med ordet »den« (hvorefter den udstedende myndighed anfører udstedelsesdatoen), og
længere henne på linjen forekommer ordet »pasnummer« (hvor indehaverens pasnummer anføres).
11. I denne rubrik anføres indehaverens efternavn og fornavn.
12. Denne rubrik begynder med ordet »bemærkninger«. Den benyttes af den udstedende myndighed til angivelse af eventuelle andre oplysninger, der skønnes nødvendige, forudsat at de er i overensstemmelse med denne forordnings
artikel 5. De følgende to en halv linje er forbeholdt sådanne bemærkninger.
13. Denne rubrik indeholder de relevante maskinlæsbare oplysninger, der skal lette kontrollen ved de ydre grænser.
Papiret må ikke være farvet (hvid grundfarve).
Rubrikkernes betegnelser anføres på engelsk, fransk og på den udstedende medlemsstats sprog.
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BILAG II
FORENKLET TRANSITDOKUMENT (FRTD)
Sikkerhedselementer
1. På dette sted er der en optisk variabel anordning OVD, som med hensyn til identifikations- og sikkerhedsniveau
mindst svarer til den anordning, der anvendes i den nuværende standardmodel for visum. Alt afhængig af synsvinklen kommer der tolv stjerner, et »E«-tegn og en globus til syne i forskellige størrelser og farver.
2. Et integreret fotografi, der er fremstillet efter høje sikkerhedsstandarder.
3. På dette sted er der et logo bestående af et eller flere bogstaver, der angiver den udstedende medlemsstat, med kipeffekt. Dette logo fremtræder lyst, når det holdes fladt, og mørkt, når det drejes 90°. Logoerne anvendes efter bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1683/95.
4. Midt på dette sted står ordet »FRTD« med store bogstaver i optisk variable farver. Det fremtræder rødt eller grønt
afhængig af synsvinklen.
5. Denne rubrik indeholder FRTD-nummeret, som er fortrykt og begynder med det eller de bogstaver, der angiver den
udstedende medlemsstat, som beskrevet under punkt 3. Der anvendes en særlig type.
Rubrikker, der skal udfyldes
6. Denne rubrik begynder med ordene »gyldigt til«. Den udstedende myndighed angiver her det eller de områder,
hvortil FRTD er gyldigt.
7. Denne rubrik begynder med ordet »fra«, og ordet »til« forekommer længere henne på linjen. Her angiver den udstedende myndighed den periode, hvor FRTD gælder.
8. I denne rubrik angives »enkelt ud- og hjemrejse«, og længere henne på linjen forekommer ordet »timer«.
9. Denne rubrik begynder med ordene »udstedt i« og anvendes til angivelse af udstedelsesstedet.
10. Denne rubrik begynder med ordet »den« (hvorefter den udstedende myndighed anfører udstedelsesdatoen), og
længere henne på linjen forekommer ordet »pasnummer« (hvor indehaverens pasnummer anføres).
11. I denne rubrik anføres indehaverens efternavn og fornavn.
12. Denne rubrik begynder med ordet »bemærkninger«. Den benyttes af den udstedende myndighed til angivelse af eventuelle andre oplysninger, der skønnes nødvendige, forudsat at de er i overensstemmelse med denne forordnings
artikel 5. De følgende to en halv linje er forbeholdt sådanne bemærkninger.
13. Denne rubrik indeholder de relevante maskinlæsbare oplysninger, der skal lette kontrollen ved de ydre grænser.
Papiret må ikke være farvet (hvid grundfarve).
Rubrikkernes betegnelser anføres på engelsk, fransk og på den udstedende medlemsstats sprog.
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RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 695/2003
af 14. april 2003
om ændring af forordning (EF) nr. 393/98 om indførelse af en endelig antidumpingtold på
importen af skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina, Indien, Republikken Korea, Malaysia, Taiwan og Thailand
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

en dumpingmargen, der omfattede en justering på 2 %
for provision, annulleres antidumpingtolden, i det
omfang den overstiger 45,4 %.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 133 og 233,

Derfor bør den toldsats, der er fastsat for Kundan Industries Limited og Tata International Limited i artikel 1 i
forordning (EF) nr. 393/98, ændres med tilbagevirkende
kraft i overensstemmelse med artikel 233 i traktaten.
Den antidumpingtold, der er betalt ud over toldsatsen på
45,4 % for eksport af skruer, bolte, møtrikker og
lignende varer af rustfrit stål fremstillet af Kundan Industries Limited og eksporteret af Tata International til Det
Europæiske Fællesskab, bør tilbagebetales —

(4)

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22.
december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande,
der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1), og
ud fra følgende betragtninger:

A. GÆLDENDE FORANSTALTNINGER

(1)

Ved forordning (EF) nr. 393/98 (2) indførte Rådet en
endelig antidumpingtold på importen af skruer, bolte,
møtrikker og lignende varer af rustfrit stål henhørende
under KN-kode 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30,
7318 15 51, 7318 15 61, 7318 15 70 og 7318 16 30
med oprindelse i Folkerepublikken Kina, Indien,
Malaysia, Republikken Korea, Taiwan og Thailand.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
I tabellen i artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 393/98
erstattes oplysningerne for Kundan Industries Ltd/Tata Export
Ltd, Mumbai, med følgende:

B. EFTERFØLGENDE PROCEDURE
Land

(2)

(3)

Efter indførelsen af disse endelige antidumpingforanstaltninger indgav de indiske selskaber Kundan Industries
Limited og Tata International Limited, hvis eksport var
omfattet af en endelig antidumpingtold på 47,4 %, en
påstand om annullation af artikel 1 i forordning (EF) nr.
393/98 for De Europæiske Fællesskabers Ret i Første
Instans. Denne påstand blev indført i registeret for De
Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans den 7. juni
1998 som sag T-88/98.
Ved sin dom af 21. november 2002 (3) annullerede De
Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans artikel 1 i
forordning (EF) nr. 393/98, for så vidt som den pålægger
en endelig antidumpingtold på importen til Fællesskabet
af skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit
stål fremstillet af Kundan Industries Limited og eksporteret af Tata International Limited, der overstiger den
told, der ville være pålagt, hvis der ikke var foretaget
justering af eksportprisen med henvisning til en provision. Da den oprindelige told på 47,4 % var baseret på

(1) EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
1972/2002 (EFT L 305 af 7.11.2002, s. 1).
(2) EFT L 50 af 20.2.1998, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
2570/2000 (EFT L 297 af 24.11.2000, s. 1).
(3) EFT C 19 af 25.1.2003, s. 27.

»Indien

Selskab

Toldsats

Tarictillægskode

Kundan Industries Ltd/Tata
International Ltd, Mumbai

45,4 %

8416«

Artikel 2
Beløb, der er opkrævet ud over den antidumpingtold, der er
anført i artikel 1, tilbagebetales. Anmodninger om tilbagebetaling indgives til toldmyndighederne i den medlemsstat, på hvis
område varerne overgik til fri omsætning.

Artikel 3
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Artikel 1 anvendes fra den 21. februar 1998.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Luxembourg, den 14. april 2003.
På Rådets vegne
A. GIANNITSIS
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RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 696/2003
af 14. april 2003
om ændring af forordning (EF) nr. 1268/1999 om fællesskabsstøtte til førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter i ansøgerlandene i Central- og Østeuropa i
førtiltrædelsesperioden
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 181 A,

Artikel 1

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

I forordning (EF) nr. 1268/1999 foretages følgende ændringer:

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

Artikel 8 affattes således:
»Artikel 8

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske
og Sociale Udvalg (3),

Satser for Fællesskabets bidrag

efter høring af Regionsudvalget, og

1.
Fællesskabets bidrag kan udgøre op til 75 % af de
samlede støtteberettigede offentlige udgifter, undtagen:

ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

I midten af august 2002 led bl.a. en række kandidatlande
betydelig skade på grund af oversvømmelser i landdistrikterne. EF skal, når kandidatlande rammes af naturkatastrofer, kunne reagere hensigtsmæssigt på sådanne
katastrofer gennem diverse instrumenter, bl.a. SAPARDførtiltrædelsesinstrumentet, der blev indført ved Rådets
forordning (EF) nr. 1268/1999 (4), hvor ét af målene er
at løse prioriterede og særlige problemer i forbindelse
med bæredygtig tilpasning af landbrugssektoren og landdistrikterne i ansøgerlandene.
Forordningen indeholder ingen specifikke bestemmelser
for foranstaltninger, der skal medvirke til at genetablere
landdistrikter efter exceptionelle naturkatastrofer.
Der er behov for, at EF træffer relevante foranstaltninger
i kølvandet på sådanne katastrofer. Sådanne begivenheder påfører de berørte parter i såvel den offentlige
som den private sektor en betydelig økonomisk byrde
oven i tiltrædelsesforberedelserne. Som led i et medfinansieringsinstrument som det, der er indført ved forordning (EF) nr. 1268/1999, bør hensigtsmæssige foranstaltninger i forbindelse med de relevante projekter i de
pågældende lande bl.a. bestå i, at EF-støtten forhøjes og
de normale støtteintensitetslofter hæves.

(4)

Forordning (EF) nr. 1268/1999 bør ændres i overensstemmelse hermed —

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

EFT C 331 E af 31.12.2002, s. 195.
Udtalelse af 11.3.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
EUT C 61 af 14.3.2003, s. 194.
EFT L 161 af 26.6.1999, s. 87. Ændret ved forordning (EF) nr.
2500/2001 (EFT L 342 af 27.12.2001, s. 1).

a) for relevante projekter som led i enhver foranstaltning,
hvor Kommissionen fastslår, at der er indtruffet exceptionelle naturkatastrofer, hvor Fællesskabets bidrag kan
udgøre op til 85 % af de samlede støtteberettigede
offentlige udgifter
b) for de i artikel 2, sidste led, og artikel 7, stk. 4,
omhandlede foranstaltninger hvor Fællesskabets bidrag
til finansieringen kan udgøre op til 100 % af de samlede
støtteberettigede udgifter.
2.

For indtægtsskabende investeringer:

a) undtagen dem, der er omhandlet i stk. 1, litra a), kan
den offentlige støtte udgøre op til 50 % af de samlede
støtteberettigede omkostninger, hvoraf Fællesskabets
bidrag kan udgøre op til 75 %
b) som omhandlet i stk. 1, litra a), kan den offentlige støtte
udgøre op til 75 % af de samlede støtteberettigede
omkostninger, hvoraf Fællesskabets bidrag kan udgøre
op til 85 % af den offentlige støtte.
Fællesskabets bidrag skal under alle omstændigheder overholde de lofter for støttesatser og kumulation, der er fastsat
for statsstøtte.
3.
Den finansielle støtte og betalingerne udtrykkes i
euro.«

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra den 1. juli 2002.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Luxembourg, den 14. april 2003.
På Rådets vegne
A. GIANNITSIS

Formand
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 697/2003
af 16. april 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 17. april 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 16. april 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 16. april 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af
indgangsprisen for visse frugter og grøntsager
(EUR/100 kg)
KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052
204
212
999

143,6
79,5
129,8
117,6

0707 00 05

052
096
204
999

116,4
75,4
40,0
77,3

0709 10 00

220
999

190,1
190,1

0709 90 70

052
204
999

122,0
40,9
81,5

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
400
600
624
999

72,8
41,0
70,3
46,5
46,8
49,6
61,1
55,4

0805 50 10

624
999

37,4
37,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
388
400
404
508
512
524
528
720
804
999

64,5
86,2
108,0
86,6
87,3
82,3
68,3
77,7
123,3
128,6
91,3

0808 20 50

388
512
528
720
999

71,0
88,6
72,7
46,0
69,6

(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. 698/2003
af 16. april 2003
om åbning af licitation over nedsættelsen af importtolden for majs til Spanien fra tredjelande
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 af
30. juni 1992 om den fælles markedsordning for korn (1),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1666/2000 (2), særlig
artikel 12, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
Som led i den landbrugsaftale (3), som er indgået under
de multilaterale handelsforhandlinger i Uruguay-runden,
har Fællesskabet forpligtet sig til at indføre en vis
mængde majs til Spanien.

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1839/95 af 26. juli
1995 om gennemførelsesbestemmelser for toldkontingenter for indførsel af henholdsvis majs og sorghum til
Spanien og majs til Portugal (4), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 2235/2000 (5), fastlægger de særlige
bestemmelser, der er nødvendige for licitationens iværksættelse.

(2)

(3)

På grund af det eksisterende behov på markedet i
Spanien bør der åbnes en licitation over nedsættelsen af
importtolden for majs.

(4)

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
1. Der afholdes en licitation over nedsættelsen af importtolden i henhold til artikel 10, stk. 2, i forordning (EØF) nr.
1766/92 for majs, der importeres til Spanien.
2. Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1839/95 finder
anvendelse, medmindre andet er fastsat i nærværende forordning.
Artikel 2
Licitationen er åben indtil den 26. juni 2003. Så længe den
varer, afholdes der en ugentlig licitation, for hvilken mængderne og datoerne for indgivelse af bud fastsættes i licitationsbekendtgørelsen.
Artikel 3
De importlicenser, der udstedes i forbindelse med licitationen,
er gyldige i 50 dage gældende fra datoen for deres udstedelse,
jf. artikel 10, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1839/95.
Artikel 3
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 16. april 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.
336 af 23.12.1994, s. 22.
177 af 28.7.1995, s. 4.
256 af 10.10.2000, s. 13.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 699/2003
af 16. april 2003
om åbning af licitation over nedsættelsen af importtolden for sorghum til Spanien fra tredjelande
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(5)

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 12, stk. 1, og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
ud fra følgende betragtninger:

Som led i den landbrugsaftale (3), som er indgået under
de multilaterale handelsforhandlinger i Uruguay-runden,
har Fællesskabet forpligtet sig til at indføre en vis
mængde sorghum til Spanien.

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1839/95 af 26. juli
1995 om gennemførelsesbestemmelser for toldkontingenter for indførsel af henholdsvis majs og sorghum til
Spanien og majs til Portugal (4), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 2235/2000 (5), fastlægger de særlige
bestemmelser, der er nødvendige for licitationens iværksættelse.

(2)

1. Der afholdes en licitation over nedsættelsen af importtolden i henhold til artikel 10, stk. 2, i forordning (EØF) nr.
1766/92 for sorghum, der importeres til Spanien.
2. Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1839/95 finder
anvendelse, medmindre andet er fastsat i nærværende forordning.
3. Den i bilag II til forordning (EF) nr. 2286/2002 omhandlede nedsættelse af importtolden for sorghum finder ikke
anvendelse inden for rammerne af licitationen.

Artikel 2
(3)

På grund af det eksisterende behov på markedet i
Spanien bør der åbnes en licitation over nedsættelsen af
importtolden for sorghum.

(4)

I henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2286/2002 af
10. december 2002 om ordninger for landbrugsprodukter og varer fremstillet af landbrugsprodukter med
oprindelse i AVS-staterne og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1706/98 (6) skal importtolden for sorghum
nedsættes med 60 % inden for et kontingent på
100 000 tons pr. kalenderår og med 50 % ud over dette
kontingent. Den samlede virkning af denne fordel og
fordelen som følge af licitationen over nedsættelsen af
importtolden vil kunne skabe forstyrrelser på det
spanske kornmarked. Den pågældende samlede virkning
bør derfor udelukkes.

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L
L

181 af 1.7.1992, s. 21.
193 af 29.7.2000, s. 1.
336 af 23.12.1994, s. 22.
177 af 28.7.1995, s. 4.
256 af 10.10.2000, s. 13.
348 af 21.12.2002, s. 5.

Licitationen er åben indtil den 30. oktober 2003. Så længe den
varer, afholdes der en ugentlig licitation, for hvilken mængderne og datoerne for indgivelse af bud fastsættes i licitationsbekendtgørelsen.

Artikel 3
De importlicenser, der udstedes i forbindelse med licitationen,
er gyldige i 50 dage gældende fra datoen for deres udstedelse,
jf. artikel 10, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1839/95.

Artikel 4
Denne forordning træder i kraft på dagen for 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 16. april 2003.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 700/2003
af 16. april 2003
om fastlæggelse af, i hvilket omfang ansøgninger om udstedelse af eksportlicenser indgivet i april
2003 for oksekødsprodukter, der nyder særbehandling ved indførsel til et tredjeland, kan imødekommes
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1445/
95 af 26. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser for
ordningen med import- og eksportlicenser for oksekød og om
ophævelse af forordning (EØF) nr. 2377/80 (1), senest ændret
ved forordning (EF) nr. 118/2003 (2), særlig artikel 12, stk. 8,
og
ud fra følgende betragtninger:
I artikel 12 i forordning (EF) nr. 1445/95 er der fastsat
nærmere bestemmelser vedrørende ansøgningerne om
eksportlicenser for de i artikel 1 i Kommissionens
forordning (EØF) nr. 2973/79 (3), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 3434/87 (4), omhandlede
produkter.

(1)

Ved forordning (EØF) nr. 2973/79 er det fastsat, hvilke
mængder kød der kan udføres i henhold til denne
forordning for andet kvartal af 2003. Der er ikke ansøgt
om eksportlicenser for oksekød —

(2)

Artikel 1
Der er ikke indgivet ansøgninger om eksportlicens for det i
forordning (EØF) nr. 2973/79 omhandlede oksekød for andet
kvartal af 2003.

Artikel 2
Der kan i løbet af de ti første dage af tredje kvartal af 2003
indgives ansøgninger for 3 750 t kød som omhandlet i artikel
1 i henhold til artikel 12 i forordning (EF) nr. 1445/95.

Artikel 3
Denne forordning træder i kraft den 21. april 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 16. april 2003.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

143 af 27.6.1995, s. 35.
20 af 24.1.2003, s. 3.
336 af 29.12.1979, s. 44.
327 af 18.11.1987, s. 7.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 701/2003
af 16. april 2003
om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2286/2002 for så vidt angår importordningen for visse produkter i sektoren for æg og fjerkrækød med oprindelse i AVS-staterne
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

Der skal ved forvaltningen af toldkontingenterne
anvendes de generelle regler, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 af 9. juni 2000 om
fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med
import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester
for landbrugsprodukter (8), senest ændret ved forordning
(EF) nr. 325/2003 (9), for så vidt som der ikke findes
særlige regler i nærværende forordning.

(4)

For at sikre en korrekt forvaltning af kontingenterne bør
der ved indgivelsen af ansøgninger om importlicens
stilles sikkerhed samt fastsættes visse betingelser for så
vidt angår ansøgerne. Den tidsmæssige fordeling af
kontingentmængderne på året og licensernes gyldighedsperiode bør også fastlægges.

(5)

For at muliggøre en optimal forvaltning af toldkontingentet er det nødvendigt at fastsætte, at denne forordning gælder fra den 1. januar 2003.

(6)

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

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

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

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

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2286/2002 af
10. december 2002 om ordninger for landbrugsprodukter og
varer fremstillet af landbrugsprodukter med oprindelse i AVSstaterne og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1706/98 (4),
særlig artikel 5, og

ud fra følgende betragtninger:
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Forordning (EF) nr. 2286/2002 gennemfører de
ændringer af importordningerne for AVS-staterne, der er
foretaget efter AVS-EF-partnerskabsaftalen, der blev
undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000 (5). Der er i
artikel 1, stk. 3, i nævnte forordning fastsat en almindelig toldnedsættelsesordning for de produkter, der
findes i dens bilag I, og en særlig toldnedsættelsesordning inden for rammerne af toldkontingenter for visse
produkter i dens bilag II.

(1)

Som følge af disse nye importordninger er det nødvendigt at fastsætte gennemførelsesbestemmelser for udstedelsen af importlicenser for de produkter, der nyder godt
af en toldnedsættelse. Kommissionens forordning (EF) nr.
704/1999 af 31. marts 1999 om gennemførelsesbestemmelser til ordningen for æg og fjerkrækød med oprindelse i staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS)
og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 903/90 (6),
ændret ved forordning (EF) nr. 1043/2001 (7), bør derfor
ophæves.

(2)

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L
L
L

282 af 1.11.1975, s. 49.
77 af 20.3.2002, s. 7.
282 af 1.11.1975, s. 77.
348 af 21.12.2002, s. 5.
317 af 15.12.2000, s. 3.
89 af 1.4.1999, s. 29.
145 af 31.5.2001, s. 24.

Artikel 1
Indførsler til EF i henhold til forordning (EF) nr. 2286/2002 af
produkter henhørende under de KN-koder, der er anført i bilag
I til nærværende forordning, nyder godt af en toldnedsættelse,
når der fremlægges importlicens.
Licenserne udstedes på de i nærværende forordning fastsatte
betingelser og inden for rammerne af de kontingenter, der er
fastsat i bilag II til forordning (EF) nr. 2286/2002.

Artikel 2
De årlige kontingenter omhandlet i bilag I, del B, fordeles
således på året:
— 50 % i perioden 1. januar til 30. juni
— 50 % i perioden 1. juli til 31. december.
(8) EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1.
(9) EUT L 47 af 21.2.2003, s. 21.
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Artikel 3

3. Licensen skal i rubrik 24 indeholde en af følgende angivelser:

1.
Ansøgeren for importlicenser for de produkter, der
omhandles i bilag I, er en fysisk eller juridisk person, der på
tidspunktet for indgivelse af ansøgningen kan fremlægge bevis,
der tilfredsstiller medlemsstatens kompetente myndigheder, for
at han i mindst de sidste 12 måneder forud for indgivelsen af
licensansøgningen har været aktiv i samhandelen med fjerkrækødprodukter med tredjelande.

— Reducción del derecho de aduana en virtud del Reglamento
(CE) no 701/2003

Dog er detailforretninger og restauranter, som sælger deres
produkter til den endelige forbruger, udelukket fra toldnedsættelsen.
2.
Licensansøgningen må kun omfatte et af de kontingentnumre, der omhandles i bilag I. Den kan omfatte flere
produkter henhørende under forskellige KN-koder. I så fald
anføres alle KN-koder i rubrik 16 og varebeskrivelserne i rubrik
15 i ansøgningen og i licensen.

— Toldnedsættelse, jf. forordning (EF) nr. 701/2003
— Ermäßigung des Zollsatzes gemäß der Verordnung (EG) Nr.
701/2003
— Μείωση του δασµού όπως προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 701/2003
— Customs duty reduction as provided for in Regulation (EC)
No 701/2003
— Réduction du droit de douane comme prévu au règlement
(CE) no 701/2003
— Riduzione del dazio doganale a norma del regolamento (CE)
n. 701/2003

Licensansøgningen omfatter mindst 1 ton og højst 50 % af den
mængde, der er til rådighed for det pågældende kontingent i
hver periode, jf. artikel 2.

— Douanerecht verlaagd overeenkomstig Verordening (EG) nr.
701/2003

Artikel 4

— Tullialennus, josta on säädetty asetuksessa (EY) N:o 701/
2003

1.
Licensansøgningen og selve licensen skal i rubrik 8 indeholde en angivelse af oprindelseslandet. Licensen forpligter til
at indføre fra det nævnte land.

— Nedsättning av tullavgiften enligt förordning (EG) nr 701/
2003.

2.
Licensansøgningen og selve licensen skal i rubrik 20 indeholde en af følgende angivelser:

Artikel 5

— Producto ACP — Reglamentos (CE) no 2286/2002 y (CE) no
701/2003
— AVS-produkt — forordning (EF) nr. 2286/2002 og (EF) nr.
701/2003
— AKP-Erzeugnis — Verordnungen (EG) Nr. 2286/2002 und
(EG) Nr. 701/2003
— Προϊόν ΑΚΕ — Κανονισµοί (ΕΚ) αριθ. 2286/2002 και (ΕΚ)
αριθ. 701/2003
— ACP product — Regulations (EC) No 2286/2002 and (EC)
No 701/2003
— Produit ACP — règlements (CE) no 2286/2002 et (CE) no
701/2003
— Prodotto ACP — regolamenti (CE) n. 2286/2002 e (CE) n.
701/2003
— ACS-product — Verordeningen (EG) nr. 2286/2002 en
(EG) nr. 701/2003
— Produto ACP — Regulamentos (CE) n.o 2286/2002 e (CE)
n.o 701/2003
— AKT-tuote — asetukset (EY) N:o 2286/2002 ja (EY) N:o
701/2003
— AVS-produkt — förordningarna (EG) nr 2286/2002 och
(EG) nr 701/2003.

— Redução do direito aduaneiro conforme previsto no Regulamento (CE) n.o 701/2003

1. Licensansøgningen indgives i løbet af de første syv dage i
måneden forud for hver periode, jf. artikel 2. Den skal indgives
til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor ansøgeren er etableret eller har etableret sit hovedsæde.
2. Licensansøgningen tages kun i betragtning, hvis ansøgeren skriftligt erklærer, at han for den pågældende periode
ikke har indgivet og ikke vil indgive andre ansøgninger for
produkter i samme kontingent i den medlemsstat, hvor ansøgningen indgives, eller i andre medlemsstater. Hvis en person
indgiver flere ansøgninger for produkter i samme kontingent,
tages ingen af de indgivne ansøgninger i betragtning.
3. Senest den tredje arbejdsdag efter udløbet af perioden for
indgivelse af ansøgninger meddeler medlemsstaterne Kommissionen, hvilke ansøgninger der er indgivet for hvert af de
produkter, der er anført i kontingentet. Meddelelsen indeholder
en liste over ansøgerne og oplysning om de mængder, der er
ansøgt om pr. kontingent.
Meddelelserne fremsendes pr. telefax eller med elektronisk post
efter modellen i bilag II, hvis der ikke er indgivet ansøgninger
(meddelelser med angivelsen »ingen ansøgninger«), og efter
modellen i bilag II og III, hvis der er indgivet ansøgninger.
4. Kommissionen bestemmer, i hvilket omfang ansøgningerne kan imødekommes.
Hvis de mængder, for hvilke der er ansøgt om licenser, overstiger de disponible mængder, nedsætter Kommissionen de
ansøgte mængder med en fast procentsats.
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Hvis den samlede ønskede mængde er mindre end den disponible mængde, beregner Kommissionen restmængden, der skal
lægges til den disponible mængde i den følgende periode
samme år.
5.
Hvis Kommissionen beslutter at imødekomme ansøgningerne, udstedes licenserne hurtigst muligt.
6.
Medlemsstaterne
meddeler
Kommissionen
inden
udgangen af den fjerde måned efter hver årsperiode som defineret i artikel 2, hvilke mængder der rent faktisk blev indført i
nævnte periode i henhold til nærværende forordning.
Alle meddelelser, inklusive meddelelser om, at der ikke har
været nogen indførsel, foretages efter modellen i bilag IV.
Artikel 6
1.
Importlicenserne er gyldige i 180 dage fra den faktiske
udstedelsesdato, jf. artikel 23, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1291/
2000.
Dog er licenserne ikke gyldige efter den 31. december i udstedelsesåret.
2.
Importlicenser, der er udstedt i henhold til nærværende
forordning, kan ikke overdrages.

17.4.2003
Artikel 7

Ansøgninger om importlicenser skal ledsages af en sikkerhedsstillelse på 20 EUR/100 kg for alle produkter.
Artikel 8
Indførsel under den toldnedsættelsesordning, der er fastsat i
nærværende forordning, kan kun finde sted, hvis de pågældende produkters oprindelse er attesteret af eksportlandets
kompetente myndigheder i overensstemmelse med de oprindelsesregler, der gælder for de pågældende produkter, jf. protokol
nr. 1 til AVS-EF-partnerskabsaftalen, der blev undertegnet i
Cotonou den 23. juni 2000.
Artikel 9
Forordning (EF) nr. 1291/2000 anvendes, medmindre andet er
fastsat i nærværende forordning.
Artikel 10
Forordning (EF) nr. 704/1999 ophæves.
Artikel 11
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra den 1. januar 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 16. april 2003.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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BILAG I
A. Produkter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 3, og i bilag I, i forordning (EF) nr. 2286/2002, og som nyder
godt af en toldnedsættelse uden for kontingent
Nedsættelse af told
(%)

KN-kode

0105

16

0209 00 90
0210 99 71
0210 99 79
0407 00 11
0407 00 19
0407 00 30
0408 11 80
0408 19 81
0408 19 89
0408 91 80
0408 99 80
1501 00 90
B. Produkter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 3, og i bilag II, i forordning (EF) nr. 2286/2002, og som nyder
godt af en toldnedsættelse inden for rammerne af et kontingent
Løbenummer

Kontingentnummer

09.4024

Q3

09.4025

Q4

Nedsættelse af
told
(%)

Årligt kontingent
(tons)

0207

65

400

1602 31

65

500

KN-kode

1602 32
1602 39
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BILAG II
Anvendelse af forordning (EF) nr. 701/2003 — AVS-indførsel

17.4.2003
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BILAG III
Anvendelse af forordning (EF) nr. 701/2003 — AVS-indførsel
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BILAG IV
Meddelelse om den faktiske indførsel
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 702/2003
af 16. april 2003
om fastsættelse af importtold for ris
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

I forordning (EF) nr. 1503/96 er der fastsat gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 3072/95, for
så vidt angår importtold for ris.

(4)

Importtolden gælder, indtil en ny fastsættelse træder i
kraft. Den forbliver ligeledes i kraft, hvis der ikke foreligger nogen notering fra den referencekilde, der er
fastsat i artikel 5 til forordning (EF) nr. 1503/96 i de to
uger forud for den næste periodiske fastsættelse.

(5)

For at sikre en korrekt gennemførelse af ordningen for
importtold bør de markedskurser, der konstateres i en
referenceperiode, anvendes ved beregningen af importtolden.

(6)

Anvendelsen af forordning (EF) nr. 1503/96 fører til fastsættelsen af importtolden efter bilagene til nærværende
forordning —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3072/95 af 22.
december 1995 om den fælles markedsordning for ris (1), senest
ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 411/2002 (2),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1503/
96 af 29. juli 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets
forordning (EF) nr. 3072/95 for så vidt angår importtold for
ris (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1298/2002 (4),
særlig artikel 4, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
I artikel 11 i forordning (EF) nr. 3072/95 er det fastsat,
at ved indførsel af de i nævnte forordnings artikel 1
omhandlede produkter opkræves toldsatserne i den
fælles toldtarif. For de produkter, der er omhandlet i
stk. 2 i denne artikel, er importtolden dog lig med interventionsprisen for disse produkter, på importtidspunktet,
forhøjet med en vis procent, alt efter om det drejer sig
om afskallet eller sleben ris og med fradrag af importprisen, for så vidt denne sats ikke overstiger satserne i
den fælles toldtarif.

(1)

I henhold til artikel 12, stk. 3, i forordning (EF) nr.
3072/95 beregnes cif-importpriserne på grundlag af de
repræsentative priser for det pågældende produkt på
verdensmarkedet eller på Fællesskabets importmarked
for dette produkt.

(2)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Importtolden for ris som omhandlet i artikel 11, stk. 1 og 2, i
forordning (EF) nr. 3072/95 er fastsat i bilag I til nærværende
forordning på grundlag af de elementer, der er fastsat i bilag II.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 17. april 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 16. april 2003.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

329 af 30.12.1995, s. 18.
62 af 5.3.2002, s. 27.
189 af 30.7.1996, s. 71.
189 af 18.7.2002, s. 8.
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BILAG I
Fastsættelse af importtolden for ris og brudris
(EUR/t)
Importtold ( )
5

KN-kode

Tredjelande
(undtagen AVS-stater og
Bangladesh) (3)

AVS-stater (1) (2) (3)

Bangladesh (4)

Basmati
Indien og Pakistan (6)

Egypten (8)

1006 10 21

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 23

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 25

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 10 27

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 92

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 10 94

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 96

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 98

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 20 11

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 13

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 15

264,00

88,06

127,66

1006 20 17

264,00

88,06

127,66

1006 20 92

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 94

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 96

264,00

88,06

127,66

1006 20 98

264,00

88,06

127,66

1006 30 21

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 23

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 25

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 27

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 42

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 44

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 46

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 48

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 61

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 63

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 65

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 67

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 92

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 94

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 96

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 98

()

133,21

193,09

312,00

1006 40 00

(7)

41,18

(7)

96,00

7

198,00
14,00

198,00

198,00
14,00

198,00

(1) Importtolden for ris med oprindelse i AVS-staterne anvendes i forbindelse med den ordning, der er fastsat ved Rådets forordning (EF) nr. 2286/2002 (EFT L 345 af
10.12.2002, s. 5) og Kommissionens forordning (EF) nr. 2603/97 (EFT L 351 af 23.12.1997, s. 22), som ændret.
(2) I henhold til forordning (EØF) nr. 1706/98 opkræves ingen importtold ved direkte indførsel af varer med oprindelse i staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet i det
oversøiske franske departement Reúnion.
(3) Importtolden for indførsel af ris i det oversøiske franske departement Réunion er fastlagt i artikel 11, stk.3, i forordning (EF) nr. 3072/95.
4
( ) Importtolden for ris, med undtagelse af brudris (KN-kode 1006 40 00), med oprindelse i Bangladesh anvendes i forbindelse med den ordning, der er fastsat ved Rådets
forordning (EØF) nr. 3491/90 (EFT L 337 af 4.12.1990, s. 1) og Kommissionens forordning (EØF) nr. 862/91 (EFT L 88 af 9.4.1991, s. 7), som ændret.
(5) Indførsel af produkter med oprindelse i de oversøiske lande og territorier (OLT) er fritaget for importtold i henhold til artikel 101, stk.1, i Rådets afgørelse 91/482/EØF
(EFT L 263 af 19.9.1991, s. 1), som ændret.
(6) Importtolden for afskallet ris af sorten Basmati med oprindelse i Indien og Pakistan nedsættes med 250 EUR/t (artikel 4a i forordning (EF) nr. 1503/96, som ændret).
7
( ) Told ifølge den fælles toldtarif.
(8) Importtolden for ris med oprindelse i og hidrørende fra Egypten anvendes i forbindelse med den ordning, der er fastsat ved Rådets forordning (EF) nr. 2184/96 (EFT L
292 af 15.11.1996, s. 1) og Kommissionens forordning (EF) nr. 196/97 (EFT L 31 af 1.2.1997, s. 53).
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BILAG II
Beregning af importtolden for ris
Indica-arter

Japonica-arter

Uafskallet

Brudris
Afskallet

Sleben

Afskallet

Sleben

(1)

264,00

416,00

264,00

416,00

(1)

a) Pris cif ARAG (EUR/ton)

—

201,58

213,01

292,10

315,28

—

b) Pris fob (EUR/ton)

—

—

—

264,28

287,46

—

c) Skibsfragt (EUR/ton)

—

—

—

27,82

27,82

—

d) Kilde

—

USDA og
operatører

USDA og
operatører

Operatører

Operatører

—

1. Importtold (EUR/ton)
2. Beregningselementer

(1) Told ifølge den fælles toldtarif.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 703/2003
af 16. april 2003
om det omfang, i hvilket der kan imødekommes ansøgninger om importrettigheder, som er
indgivet i april 2003 vedrørende import af tyre, køer og kvier af bestemte alpine racer og bjergracer, ikke bestemt til slagtning
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1081/
1999 af 26. maj 1999 om åbning og forvaltning af EF-toldkontingenter for import af tyre, køer og kvier af bestemte alpine
racer og bjergracer, ikke bestemt til slagtning, om ophævelse af
forordning (EF) nr. 1012/98 og om ændring af forordning (EF)
nr. 1143/98 (1), ændret ved forordning (EF) nr. 1096/2001 (2),
særlig artikel 5, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I henhold til artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1081/
1999 foretages der en omfordeling af de mængder, som
der ikke er ansøgt om importlicens for pr. 15. marts
2003.

(2)

I artikel 1 i Kommissionens forordning (EF) nr. 541/
2003 af 26. marts 2003 om omfordeling af importrettigheder i henhold til forordning (EF) nr. 1081/1999 for
tyre, køer og kvier af bestemte alpine racer og bjergracer,
ikke bestemt til slagtning (3) er der fastsat det antal tyre,
køer og kvier af bestemte alpine racer og bjergracer, ikke
bestemt til slagtning, som kan importeres på særlige
betingelser indtil den 30. juni 2003.

(3)

Det antal dyr, som er omfattet af ansøgningerne om
importrettigheder, overstiger det disponible antal. I
henhold til artikel 9, stk. 8, og artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1081/1999 bør der derfor fastsættes en
fast procentsats for nedsættelse af det antal, der er ansøgt
om —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Alle ansøgninger om importrettigheder, som er indgivet i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 9 i forordning (EF)
nr. 1081/1999, imødekommes i følgende omfang:
— 7,3161 % af det antal, der er ansøgt om for løbenummer
09.0001
— 1,2093 % af det antal, der er ansøgt om for løbenummer
09.0003.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 17. april 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 16. april 2003.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 131 af 27.5.1999, s. 15.
(2) EFT L 150 af 6.6.2001, s. 33.
(3) EUT L 80 af 27.3.2003, s. 24.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 704/2003
af 16. april 2003
om udstedelse af licenser for import af hvidløg for kvartalet fra den 1. juni 2003 til den 31. august
2003
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28.
oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og
grøntsager (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 47/
2003 (2),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 565/
2002 af 2. april 2002 om fastsættelse af ordningen for forvaltning af toldkontingenter og om indførelse af en ordning med
oprindelsescertifikater for hvidløg fra tredjelande (3), særlig
artikel 8, stk. 2, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

De mængder, hvortil der er blevet søgt om licens af de
traditionelle importører og af de nye importører den 14.
og 15. april 2003 i henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning nr. 565/2002, overstiger de mængder, der er
tilgængelige for produkter med oprindelse i Kina,
Argentina og alle andre tredjelande end Kina og
Argentina.

(2)

Det bør derfor afgøres, hvorvidt de licensansøgninger,
som Kommissionen har modtaget den 16. april 2003,
kan imødekommes, og der bør efter importørkategori-

erne og produkternes oprindelse fastsættes datoer for,
hvor længe udstedelsen af licenser bør være suspenderet —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Til de ansøgninger om importlicenser, der er indgivet i henhold
til artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 565/2002 den 14. og
15. april 2003, og som Kommissionen har modtaget den 16.
april 2003, tildeles den procentvise del af den anmodede
mængde, som er angivet i bilag I.
Artikel 2
For de pågældende importørkategorier og oprindelsessteder
afvises de ansøgninger om importlicenser indgivet i henhold til
artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 565/2002, som vedrører
kvartalet fra den 1. juni til den 31. august 2003, og som er
indgivet efter den 15. april 2003 og før den dato, der er
angivet i bilag II.
Artikel 3
Denne forordning træder i kraft den 18. april 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 16. april 2003.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug

(1) EFT L 297 af 21.11.1996, s. 1.
(2) EFT L 7 af 11.1.2003, s. 64.
(3) EFT L 86 af 3.4.2002, s. 11.
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BILAG I
Tildeling i %
Produktets oprindelse
Kina

Tredjelande, ekskl. Kina
og Argentina

Argentina

— traditionelle importører
(artikel 2, litra c), i forordning (EF) nr.
565/2002)

18,598 %

100 %

—

— nye importører
(artikel 2, litra e), i forordning (EF) nr.
565/2002)

0,862 %

13,825 %

—

X: For denne oprindelse er der intet kontingent for det pågældende kvartal.
—: Kommissionen har ikke modtaget nogen ansøgning om licens.

BILAG II
Datoer
Produktets oprindelse
Kina

Tredjelande, ekskl. Kina
og Argentina

Argentina

— traditionelle importører
(artikel 2, litra c), i forordning (EF) nr.
565/2002)

31.8.2003

—

—

— nye importører
(artikel 2, litra e), i forordning (EF) nr.
565/2002)

31.8.2003

7.7.2003

—
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II
(Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

RÅDET

RÅDETS BESLUTNING
af 8. april 2003
om dækning af Den Europæiske Investeringsbanks omkostninger ved forvaltningen af investeringsfaciliteten ifølge Cotonouaftalen og associeringsafgørelsen
(2003/268/EF)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til partnerskabsaftalen mellem på den ene
side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og
Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og
dets medlemsstater, undertegnet i Cotonou den 23. juni
2000 (1), i det følgende benævnt »Cotonouaftalen«,

(2)

Banken skal anvende alle indtægter, der følger af investeringsfacilitetens kunders betaling af sædvanlige bedømmelsesprovisioner, til dækning af sine sædvanlige
omkostninger med undtagelse af særlige vederlag til
dækning af særlige udgifter —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
under henvisning til den interne aftale af 12. september 2000
mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer,
forsamlet i Rådet, om finansiering og forvaltning af Fællesskabets bistand ifølge finansprotokollen til partnerskabsaftalen
mellem staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, undertegnet den 23.
juni 2000 i Cotonou, Benin, samt om finansiel bistand til de
oversøiske lande og territorier, på hvilke EF-traktatens fjerde del
finder anvendelse (2), især artikel 8, stk. 2,
under henvisning til Rådets afgørelse 2001/822/EF af 27.
november 2001 om de oversøiske landes og territoriers associering med Det Europæiske Fællesskab (»associeringsafgørelse«) (3),
under henvisning til Europa-Kommissionens forslag, der er
udarbejdet i forståelse med Den Europæiske Investeringsbank (i
det følgende benævnt »banken«), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Hverken Cotonouaftalen eller associeringsafgørelsen
indeholder ingen bestemmelser om afholdelse af bankens
omkostninger ved forvaltningen af investeringsfaciliteten.

(1) EFT L 317 af 15.12.2000, s. 3.
(2) EFT L 317 af 15.12.2000, s. 355.
(3) EFT L 314 af 30.11.2001, s. 1.

Hensættelsen til afholdelse af bankens vederlag for forvaltningen af investeringsfaciliteten og rentegodtgørelserne,
herunder midlerne til de oversøiske lande og territorier (herefter
kaldet »OLT«), kan højst udgøre 10 % af 2 200 mio. EUR over
fem år. Vederlagene skal sikre fuld dækning af omkostningerne
ved forvaltningen af investeringsfaciliteten, herunder midlerne
til finansiering af rentegodtgørelser i forbindelse med forretninger i AVS-landene og OLT i den femårsperiode, der er
omfattet af den første finansprotokol til Cotonouaftalen.

Artikel 2
I det omfang bankens opgaver som fastlagt i bilag II til Cotonouaftalen og i de operationelle retningslinjer for investeringsfaciliteten forbliver uændrede, skal det i artikel 1 nævnte maksimale vederlag udgøre et loft.

Artikel 3
Senest den 1. september hvert år forelægger banken Investeringsfacilitetsudvalget sine omkostningsoverslag for det
følgende år og det deraf følgende vederlag. Disse oplysninger
skal optages i den forretningsplan for investeringsfaciliteten,
som Investeringsfacilitetsudvalget skal godkende. Forelæggelsen
af omkostningsoverslagene for det første år afhænger af Cotonouaftalens ikrafttrædelsesdato.
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Artikel 4

Artikel 7

Hvert år forelægger banken de faktisk påløbne omkostninger i
det forløbne år i investeringsfacilitetens årsberetning, der skal
godkendes af Investeringsfacilitetsudvalget, samt det beløb, den
har modtaget fra investeringsfacilitetens kunder det pågældende
år i form af bedømmelsesvederlag. Udkastet til årsberetning
med disse tal skal forelægges Investeringsfacilitetsudvalget
senest den 28. februar og den endelige årsberetning senest den
30. juni.

På forslag fra Europa-Kommissionen, udarbejdet i forståelse
med banken, afgør Rådet, hvorledes bankens vederlag ifølge
artikel 1 skal finansieres, såfremt kapitaltilbageførslerne i form
af ydelser på gæld viser sig utilstrækkelige til formålet.

Artikel 5
Såfremt bankens omkostninger i et år viser sig større eller
mindre end det beløb, der fremgår af forretningsplanen,
anmoder banken Investeringsfacilitetsudvalget om at træffe de
nødvendige foranstaltninger.
Artikel 6
Den i artikel 1 nævnte hensættelse til vederlag skal afholdes af
kapitaltilbageførslerne til medlemsstaterne i form af ydelser på
gæld ifølge forretninger på grundlag af risikovillig kapital og
lån på særlige vilkår inden for rammerne af de forskellige AVSEF-konventioner. Hver medlemsstats skyldige beløb fastlægges i
overensstemmelse med den forholdsmæssige andel, som dens
bidrag til Den 9. Europæiske Udviklingsfond udgør. Banken
debiterer kontiene for de medlemsstater, der endnu ikke
modtager tilstrækkelige kapitaltilbageførsler, og beregner sig en
årlig rente derfor, svarende til den gældende EONIA-rente
minus 12,5 basispoint.

Artikel 8
Medlemsstaterne bemyndiger hermed banken til at fratrække
vederlagene direkte fra deres konti i banken, hvorpå de i artikel
6 nævnte kapitaltilbageførsler indsættes. Vederlagene fratrækkes
den første arbejdsdag i hvert kvartal og forrentes efter en årlig
sats, svarende til den gældende EONIA-rente minus 12,5 basispoint.
Artikel 9
Denne beslutning træder i kraft samme dag som den interne
aftale. Den finder anvendelse for en periode af fem år,
medmindre den afløses af andre aftaler.
Artikel 10
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Luxembourg, den 8. april 2003.
På Rådets vegne
G. DRYS

Formand
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RÅDETS AFGØRELSE
af 8. april 2003
om indgåelse på Fællesskabets vegne af aftalen mellem regeringen for Amerikas Forenede Stater og
Det Europæiske Fællesskab om koordinering af programmer for energieffektivitetsmærkning af
kontorudstyr
(2003/269/EF)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 133 sammenholdt med artikel 300,
stk. 3,

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet, og

Aftalen mellem regeringen for Amerikas Forenede Stater og Det
Europæiske Fællesskab om koordinering af programmer for
energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr, herunder dens
bilag, godkendes herved på Fællesskabets vegne.

ud fra følgende betragtninger:

Teksten til aftalen og bilagene er knyttet til denne afgørelse (5).

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

(1)

Der bør udarbejdes passende interne EF-procedurer for
at sikre, at aftalen mellem regeringen for Amerikas
Forenede Stater og Det Europæiske Fællesskab om koordinering af programmer for energieffektivitetsmærkning
af kontorudstyr, der blev undertegnet den 19. december
2000 i Washington D.C. (2), fungerer korrekt. Kommissionen må sammen med det særlige udvalg, der er udpeget
af Rådet, bemyndiges til at foretage visse tekniske
ændringer af aftalen og træffe visse afgørelser med
henblik på gennemførelse af aftalen. I alle andre tilfælde
træffes der afgørelse efter de sædvanlige procedurer.

(2)

Undersøgelsen af gennemførelsen af aftalen foretages af
den tekniske kommission, der er oprettet ved aftalen.

(3)

Hver part har udpeget en administrationsenhed. Fællesskabet har udpeget Kommissionen som administrationsenhed. Parterne kan efter fælles aftale ændre aftalen og
bilagene og tilføje nye bilag.

(4)

De Europæiske Fællesskabers Domstol (3) har annulleret
Rådets afgørelse 2001/469/EF af 14. maj 2001 om
indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af aftalen
mellem regeringen for Amerikas Forenede Stater og Det
Europæiske Fællesskab om koordinering af programmer
for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr (4) som
derfor skal ændres igen.

(5)

Aftalen bør godkendes —

(1) EFT C 274 E af 28.9.1999, s. 16.
(2) EFT L 172 af 26.6.2001, s. 3.
(3) Dom af 12. december 2002 i sag C-281/01, Kommissionen for De
Europæiske Fællesskaber mod Rådet for Den Europæiske Union
(EFT C 31 af 8.2.2003, s. 3).
4
( ) EFT L 172 af 26.6.2001, s. 1.

Artikel 2
Formanden for Rådet giver på Fællesskabets vegne den i aftalens artikel XII, stk. 1, omhandlede underretning.

Artikel 3
1. Kommissionen repræsenterer Fællesskabet i den tekniske
kommission, der er omhandlet i aftalens artikel VI, og bistås af
det særlige udvalg, som er udpeget af Rådet. Kommissionen
sørger, efter høring af dette særlige udvalg, for de meddelelser,
det samarbejde, den undersøgelse af gennemførelsen og de
underretninger, der er omhandlet i aftalens artikel V, stk. 5,
artikel VI, stk. 1 og 2, og artikel VIII, stk. 4.
2. Med henblik på at forberede Fællesskabets holdning med
hensyn til ændringer af specifikationer og listen over kontorudstyr i aftalens bilag C skal Kommissionen tage hensyn til synspunkter, der fremsættes af Energy Star-Rådet, jf. artikel 8 og 11
i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2422/2001
af 6. november 2001 om et fællesskabsprogram for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr (6).
3. Fællesskabets holdning til afgørelser, der skal træffes af
administrationsenhederne, fastlægges for så vidt angår ændring
af tekniske specifikationer for kontorudstyr, der er opført i aftalens bilag C, af Kommissionen efter høring af det særlige
udvalg, der er omhandlet i stk. 1.
(5) EFT L 172 af 26.6.2001, s. 3.
(6) EFT L 332 af 15.12.2001, s. 1.
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4.
I alle andre tilfælde fastlægges Fællesskabets holdning med hensyn til de afgørelser, der skal træffes af
administrationsenhederne eller parterne, af Rådet efter forslag fra Kommissionen i overensstemmelse med
artikel 300 i traktaten.

Udfærdiget i Luxembourg, den 8. april 2003.
På Rådets vegne
G. DRYS

Formand
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RÅDETS AFGØRELSE
af 8. april 2003
om ændring af afgørelse 1999/70/EF om de nationale centralbankers eksterne revisorer for så vidt
angår de eksterne revisorer for Deutsche Bundesbank
(2003/270/EF)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af
Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (i det følgende
benævnt »ECB«), særlig artikel 27.1,
under henvisning til henstilling af 6. marts 2003 fra ECB, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

ECB og de nationale centralbankers regnskaber revideres
af uafhængige eksterne revisorer, der indstilles af ECB's
Styrelsesråd og godkendes af Rådet for Den Europæiske
Union.
ECB's Styrelsesråd har henstillet til Rådet, at det
godkender udnævnelsen af en ny ekstern revisor for
Deutsche Bundesbank fra og med regnskabsåret 2003
ved siden af det forlængede mandat for den anden
eksterne revisor som godkendt ved Rådets afgørelse
1999/70/EF (1).
Det er hensigtsmæssigt af følge ECB's Styrelsesråds
henstilling —

(1) EFT L 22 af 29.1.1999, s. 69. Senest ændret ved afgørelse 2000/
737/EF (EFT L 298 af 25.11.2000, s. 23).

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Artikel 1, stk. 2, i afgørelse 1999/70/EF affattes således:
»2. PwC Deutsche Revision AG og Ernst & Young Deutsche Allgemeine Treuhand AG godkendes som eksterne
revisorer for Deutsche Bundesbank fra og med regnskabsåret 2003 for et år med mulighed for forlængelse.«
Artikel 2
Denne afgørelse meddeles ECB.
Artikel 3
Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 8. april 2003.
På Rådets vegne
G. DRYS

Formand
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RÅDETS AFGØRELSE
af 8. april 2003
om beskikkelse af et medlem af Regionsudvalget
(2003/271/EF)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 263,
under henvisning til indstillingen fra Spaniens regering, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Medlemmerne af og suppleanterne til Regionsudvalget beskikkes i henhold til Rådets afgørelse
2002/60/EF af 22. januar 2002 (1).

(2)

Der er blevet en plads ledig som medlem af Regionsudvalget, efter at Eduardo ZAPLANA
HERNÁNDEZ-SORO er trådt tilbage, hvilket Rådet blev underrettet om den 6. februar 2003 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel
José Luis OLIVAS MARTÌNEZ beskikkes som medlem af Regionsudvalget som efterfølger for Eduardo
ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO for den resterende del af dennes mandatperiode, dvs. indtil den 25. januar
2006.

Udfærdiget i Luxembourg, den 8. april 2003.
På Rådets vegne
G. DRYS

Formand

(1) EFT L 24 af 26.1.2002, s. 38.
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RÅDETS AFGØRELSE
af 8. april 2003
om beskikkelse af en suppleant til Regionsudvalget
(2003/272/EF)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 263,
under henvisning til indstillingen fra Spaniens regering, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Medlemmerne af og suppleanterne til Regionsudvalget beskikkes i henhold til Rådets afgørelse
2002/60/EF af 22. januar 2002 (1).

(2)

Der er blevet en plads ledig som suppleant til Regionsudvalget, efter at José Luis OLIVAS MARTÍNEZ
er blevet beskikket til medlem —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel
José Joaquin RIPOLL SERRANO beskikkes som suppleant til Regionsudvalget som efterfølger for José Luis
OLIVAS MARTÍNEZ for den resterende del af dennes mandatperiode, dvs. indtil den 25. januar 2006.

Udfærdiget i Luxembourg, den 8. april 2003.
På Rådets vegne
G. DRYS

Formand

(1) EFT L 24 af 26.1.2002, s. 38.
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KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 10. april 2003
om afslutning af det græske betalingsorgans regnskaber over udgifter, der for regnskabsåret 2000
blev finansieret af Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen
(meddelt under nummer K(2003) 1192)
(Kun den græske udgave er autentisk)

(2003/273/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

nr. 1997/2002 (5), skal de udgifter, der bogføres for
regnskabsåret 2000, svare til de udgifter, som medlemsstaterne afholdt mellem den 16. oktober 1999 og den
15. oktober 2000.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 729/70 af 21.
april 1970 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (1),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1287/95 (2), særlig artikel
5, stk. 2, litra b),

(3)

Ved Kommissionens beslutning 2001/474/EF af 8. maj
2001 om afslutning af medlemsstaternes regnskaber over
udgifter, der finansieres af Den Europæiske Udviklingsog Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen, for regnskabsåret 2000 (6), afsluttede Kommissionen regnskaberne for alle de betalingsorganer, som ikke
er nævnt i bilag II til samme beslutning. Endvidere
besluttede Kommissionen, at et beløb på 133 512 GRD
skulle udbetales til Grækenland. Det græske betalingsorgans regnskaber over udgifter, der for samme regnskabsår blev finansieret af EUGFL, Garantisektionen, blev
udskilt fra denne beslutning. Hvad dette betalingsorgan
angår, kan Kommission nu ud fra årsregnskaberne og
den underliggende dokumentation træffe beslutning om,
hvorvidt de fremsendte regnskaber er fuldstændige,
nøjagtige og pålidelige.

(4)

Ifølge artikel 7, stk. 1, andet afsnit, i Kommissionens
forordning (EF) nr. 1663/95 af 7. juli 1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr.
729/70, for så vidt angår proceduren for regnskabsafslutning for EUGFL, Garantisektionen (7), senest ændret
ved forordning (EF) nr. 2025/2001 (8), skal de beløb, der
skal tilbagebetales af eller udbetales til den enkelte
medlemsstat, trækkes fra eller lægges til de forskud, der
skal udbetales i den anden måned efter den måned, hvor
beslutningen om regnskabsafslutning træffes. Ved at
afslutte det græske betalingsorgans regnskaber, som ikke
kunne afsluttes ved beslutning 2001/474/EF, kan
Kommissionen også træffe beslutning om det ekstrabeløb, som skal tilbagebetales af Grækenland.

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1258/1999 af
17. maj 1999 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (3),
særlig artikel 7, stk. 3,
efter høring af EUGFL-Komitéen, og
ud fra følgende betragtninger:
Efter artikel 5, stk. 2, litra b), i forordning (EØF) nr.
729/70 og artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1258/
1999 afslutter Kommissionen regnskaberne for de betalingsorganer, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, i
nævnte forordninger, på grundlag af de årsregnskaber,
medlemsstaterne har fremsendt sammen med de for
regnskabsafslutningen nødvendige oplysninger, samt en
attest om, at de fremsendte regnskaber er fuldstændige,
nøjagtige og pålidelige.

(1)

Efter artikel 7, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF)
nr. 296/96 af 16. februar 1996 om de oplysninger, som
medlemsstaterne skal fremsende, og om månedlig bogføring af de udgifter, der finansieres gennem Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen (EUGFL), og om ophævelse af forordning
(EØF) nr. 2776/88 (4), senest ændret ved forordning (EF)

(2)

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

94 af 28.4.1970, s. 13.
125 af 8.6.1995, s. 1.
160 af 26.6.1999, s. 103.
39 af 17.2.1996, s. 5.

(5)
(6)
(7)
(8)

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

308 af
167 af
158 af
274 af

9.11.2002, s. 9.
22.6.2001, s. 27.
8.7.1995, s. 6.
17.10.2001, s. 3.
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Ifølge artikel 5, stk. 2, litra b), sidste afsnit, i forordning
(EØF) nr. 729/70, artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr.
1258/1999 og artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr.
1663/95 foregriber nærværende beslutning, der træffes
på grundlag af regnskabsoplysninger, ikke, at Kommissionen senere vedtager beslutninger om afvisning af EFfinansiering af udgifter, der ikke er afholdt efter EFbestemmelserne —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
Det græske betalingsorgans regnskaber over udgifter, der for
regnskabsåret 2000 blev finansieret gennem EUGFL, Garantisektionen, afsluttes hermed.
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Det beløb, der skal tilbagebetales af Grækenland, er fastlagt i
bilaget til denne beslutning.
Artikel 2
Denne beslutning er rettet til Den Hellenske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. april 2003.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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BILAG
Regnskabsafslutning for det græske betalingsorgan, hvis regnskaber ikke blev afsluttet ved beslutning 2001/474/EF — Regnskabsåret 2000

Reduktioner og
suspensioner for hele
regnskabsåret

I alt, inklusive reduktioner
og suspensioner

Forskud udbetalt til
medlemsstaten for
regnskabsåret

Samlet beløb, som skal
tilbagebetales af
medlemsstaten

Beløb, som medlemsstaten
har tilbagebetalt i henhold
til beslutning 2001/474/EF

Beløb, som skal
tilbagebetales af (-) eller
betales til (+) medlemsstaten
i henhold til nærværende
beslutning

b

c=a+b

d

e=c-d

h

i=g-h

= udgifter anført i årsregnskabet
a

GR

GRD

889 719 853 835,00

– 28 084 903 742,00

861 634 950 093,00

861 634 816 581,00

133 512,00

133 512,00

0,00

GR

EUR

2 611 063 400,84

– 82 420 847,37

2 528 642 553,46

2 528 642 161,65

391,82

391,82

0,00

DA

MS

2000 — Udgifter for
betalingsorganer, hvis regnskaber er
afsluttet

Den Europæiske Unions Tidende
17.4.2003
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KOMMISSIONENS HENSTILLING
af 14. april 2003
om beskyttelse og information af offentligheden med hensyn til eksponering for vedvarende radioaktiv cæsiumforurening i visse vilde fødevareprodukter som følge af ulykken på kernekraftværket
i Tjernobyl
(meddelt under nummer K(2003) 510)
(2003/274/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER —

(6)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1661/1999 af 27.
juli 1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets
forordning (EØF) nr. 737/90 om betingelser for indførsel
af landbrugsprodukter med oprindelse i tredjelande som
følge af ulykken på kernekraftværket i Tjernobyl (4),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1608/2002 (5), har
man bl.a. indført særlige betingelser, der skærper
kontrollen med import af vilde svampe fra en række
tredjelande.

(7)

Medlemsstaterne har anvendt og anvender stadig, når det
er nødvendigt, lignende former for kontrol og betingelser ved markedsføring af levnedsmidler fra deres nationale agroindustrielle fødevareforsyningskæder, især når
det gælder kød fra får og rensdyr.

(8)

Foranstaltningerne på stedet på medlemsstaternes
område har hjemmel i de eksisterende lovforpligtelser,
som er fastlagt i Rådets direktiv 96/29/Euratom af 13.
maj 1996 om fastsættelse af grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse af befolkningen og arbejdstagernes
sundhed mod de farer, som er forbundet med ioniserende stråling (6) og i Euratom-traktatens artikel 35 og
36.

(9)

Naturlige og halvnaturlige økosystemer såsom skove og
andre bevoksede arealer er i almindelighed naturlige
vækststeder for vildt, vilde bær og svampe, og i sådanne
økosystemer vil radioaktivt cæsium ofte fortsat være til
stede i en cyklisk udveksling mellem den øvre jordbund
(det øverste lag af visne blade), bakterier, mikrofauna,
mikroflora og vegetation. Herudover vil der i jorden i
sådanne økosystemer, der for størstedelen består af organiske materialer, fortsat være en øget biologisk forekomst af radioaktivt cæsium.

(10)

Vilde bær såsom blåbær, multebær, tranebær, hindbær,
brombær og vilde jordbær, spiselige vilde svampe (f.eks.
kantareller, rørhatte (bay boletus), pigsvampe), kød fra
rådyr eller kronhjorte samt kødædende ferskvandsfisk fra
søer (f.eks. gedder og aborrer) i visse af EU's regioner har
fortsat et niveau for radioaktivt cæsium, som overstiger
600 Bq/kg.

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

som henviser til indstillingen fra gruppen af eksperter, der er
blevet udpeget af Det Videnskabelige og Tekniske Udvalg i
overensstemmelse med artikel 31 i traktaten, og

som tager følgende i betragtning:

(1)

Efter ulykken på kernekraftværket i Tjernobyl den 26.
april 1986 er store mængder radioaktive stoffer
strømmet ud i atmosfæren.

(2)

Nedfaldet af radioaktivt cæsium fra ulykken i kernekraftværket i Tjernobyl har berørt en lang række tredjelande.

(3)

Store mængder nedfald har berørt visse dele af en række
medlemsstaters og ansøgerlandes områder.

(4)

I Rådets forordning (EØF) nr. 737/90 af 22. marts 1990
om betingelser for indførsel af landbrugsprodukter med
oprindelse i tredjelande som følge af ulykken på kernekraftværket i Tjernobyl (1), senest ændret ved forordning
(EF) nr. 616/2002 (2), blev der for indførsel af landbrugsprodukter, som er bestemt til menneskeføde, og som har
oprindelse i tredjelande, fastsat maksimumstoleranceværdier for radioaktivt cæsium, hvis overholdelse medlemsstaterne skal føre kontrol med.

(5)

I en udtalelse til Rådet den 12. maj 1986 i forbindelse
med vedtagelsen af Rådets forordning (EØF) nr. 1707/86
af 30. maj 1986 om betingelser for indførsel af landbrugsprodukter med oprindelse i tredjelande som følge
af ulykken på kernekraftværket i Tjernobyl (3), forpligtede
medlemsstaterne sig til at anvende de samme maksimumstoleranceværdier ved handel i Fællesskabet.

(1) EFT L 82 af 29.3.1990, s. 1.
(2) EFT L 75 af 24.3.2000, s. 1.
(3) EFT L 146 af 31.5.1986, s. 88.

(4) EFT L 197 af 29.7.1999, s. 17.
(5) EFT L 243 af 11.9.2002, s. 7.
(6) EFT L 159 af 29.6.1996, s. 1.
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(11)

Svampe fra mycorrhizal-arten (f.eks. Boletus edulis) og
vildsvinekød blev påvirket langt senere af nedfaldet og
har i dag et meget højt niveau af radioaktiv cæsiumforurening i områder med den højeste aflejring.

(12)

Man antager, at varigheden af radioaktiv cæsiumforurening efter Tjernobylulykken i en række produkter, der
stammer fra arter, som lever og vokser i skove og andre
naturlige og halvnaturlige økosystemer, hovedsageligt
hænger sammen med den pågældende radionuklides
fysiske halveringstid på ca. 30 år, og at der derfor i de
næste tiår ikke vil kunne konstateres nogen væsentlig
ændring med hensyn til den radioaktive cæsiumforurening af disse produkter.

(13)

I de seneste år har data fra nogle medlemsstater til
Kommissionen vist, at der fortsat er et højt niveau for
radioaktivt cæsium i vildt, vilde bær og svampe samt
kødædende fisk i søer.

(14)

Markedsføring af spiselige vilde produkter sker ikke
nødvendigvis gennem de agroindustrielle fødevareforsyningskæder, og den ved lov fastsatte nationale overvågning og kontrol kunne således blive omgået.

(15)

Offentlighedens bevidsthed om den fortsatte forurening
af vilde fødevareprodukter synes at være faldende, selv
om man ikke kan se bort fra sundhedsrisici for de
personer, som indtager store mængder af sådanne
produkter fra de berørte regioner.

(16)

(17)

17.4.2003

I Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper
og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (1) er der fastlagt et
system til hurtig udveksling af information. Det er
nødvendigt at anvende dette system til udveksling af
informationer mellem medlemsstaterne om registrerede
tilfælde af en overskridelse af maksimumstoleranceværdierne —

HENSTILLER:

1. Med henblik på beskyttelse af forbrugernes sundhed bør
medlemsstaterne tage passende skridt for at sikre, at de i
artikel 3 i forordning (EØF) nr. 737/90 omtalte maksimumstoleranceværdier for cæsium-134 og -137 overholdes i EU
ved markedsføring af vildt, vilde bær, vilde svampe og
kødædende ferskvandsfisk i søer.
2. Medlemsstaterne bør informere befolkningen i regioner,
hvor der er mulighed for, at sådanne produkter overskrider
maksimumstoleranceværdierne, om den sundhedsrisiko,
dette indebærer.
3. Medlemsstaterne bør informere Kommissionen og alle andre
om registrerede tilfælde af sådanne produkter, som markedsføres i EU, og som overskrider maksimumstoleranceværdierne, ved hjælp af EU's hurtige varslingssystem, som der er
fastlagt bestemmelser om i forordning (EF) nr. 178/2002.
4. Medlemsstaterne bør informere Kommissionen og de øvrige
medlemsstater om aktioner, der er gennemført som reaktion
på denne henstilling.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. april 2003.
På Kommissionens vegne

Følgerne af vilde produkters forurening for folkesundheden er ikke særligt omfattende, og der er derfor ikke
behov for vedtagelse af flere bindende krav.

Margot WALLSTRÖM

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.
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KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 16. april 2003
om beskyttelsesforanstaltninger som følge af kraftig mistanke om aviær influenza i Belgien
(meddelt under nummer K(2003) 1335)
(EØS-relevant tekst)

(2003/275/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

Desuden bør det også forbydes at sende frisk, uforarbejdet fjerkrægødning og -strøelse til medlemsstaterne
og tredjelande.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
(6)

Fersk fjerkrækød, som er bestemt for samhandelen inden
for EF, skal mærkes med et sundhedsmærke i overensstemmelse med kapitel XII i bilag I til direktiv 71/118/
EØF (4), senest ændret ved Rådets direktiv 97/79/EF (5).
For at muliggøre afsætning på det belgiske marked af
fersk fjerkrækød fra fjerkræ med oprindelse i de oprettede overvågningszoner bør der fastsættes særlige
bestemmelser for sundhedsmærkningen af dette kød.

(7)

De belgiske myndigheder bør på alle niveauer inden for
fjerkræ- og ægproduktionen skærpe foranstaltningerne
vedrørende biosikkerhed og hygiejne, herunder procedurerne for rengøring og desinficering, for at forhindre en
yderligere spredning af sygdommen.

(8)

For at hindre en spredning af infektionen kan det efter
en evaluering af den epidemiologiske situation vise sig
hensigtsmæssigt at foretage forebyggende nedslagning af
risikobehæftet fjerkræ, og de belgiske myndigheder kan
træffe beslutning herom.

(9)

Af hensyn til klarhed og gennemskuelighed bør disse
foranstaltninger vedtages af Kommissionen i samarbejde
med de belgiske myndigheder.

(10)

Situationen bør tages op til fornyet overvejelse på det
planlagte møde i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 23. april 2003 —

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni
1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1),
senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2002/33/EF (2), særlig artikel 10, stk. 4, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Den 16. april 2003 meddelte de belgiske veterinærmyndigheder Kommissionen, at de nærer kraftig mistanke
om, at der forekommer aviær influenza i provinsen
Limburg.

(2)

Aviær influenza er en meget smitsom fjerkræsygdom,
som kan udgøre en alvorlig risiko for fjerkræindustrien.

(3)

De belgiske myndigheder har straks inden den officielle
bekræftelse af sygdommen gennemført de foranstaltninger, der er fastsat i Rådets direktiv 92/40/EØF om
fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza (3), indtil yderligere bekræftelsesdiagnoseprocedurer
er blevet gennemført.

(4)

(5)

Ved Rådets direktiv 92/40/EØF fastsættes de bekæmpelsesforanstaltninger, der mindst skal anvendes ved udbrud
af aviær influenza. Medlemsstaterne kan træffe strengere
foranstaltninger på det område, der er omfattet af dette
direktiv, hvis det findes nødvendigt og hensigtsmæssigt
for at bringe sygdommen under kontrol, under hensyntagen til de fremherskende epidemiologiske, opdrætsmæssige, kommercielle og sociale vilkår.
De belgiske myndigheder har i samarbejde med Kommissionen iværksat en landsdækkende indstilling af transport
af levende fjerkræ og rugeæg, der omfatter forbud mod
at forsende levende fjerkræ og rugeæg til medlemsstater
og tredjelande. I betragtning af fjerkræproduktionens
særlige karakter kan forsendelse af rugeæg, daggamle
kyllinger, æglægningsklare hønniker og fjerkræ til
øjeblikkelig slagtning dog tillades inden for Belgien.

(1) EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.
(2) EFT L 315 af 19.11.2002, s. 14.
(3) EFT L 167 af 22.6.1992, s. 1.

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
1. Uden at de foranstaltninger, som Belgien i henhold til
Rådets direktiv 92/40/EØF har truffet i overvågningszonerne,
derved indskrænkes, sørger de belgiske veterinærmyndigheder
for, at der ikke afsendes levende fjerkræ, rugeæg eller frisk,
uforarbejdet og ikke-varmebehandlet fjerkrægødning og
-strøelse fra Belgien til andre medlemsstater eller til tredjelande.
(4) EFT L 55 af 8.3.1971, s. 23.
(5) EFT L 13 af 16.1.1997, s. 18.
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2.
Uden at de foranstaltninger, som Belgien i henhold til
Rådets direktiv 92/40/EØF har truffet i overvågningszonerne,
derved indskrænkes, sørger de belgiske veterinærmyndigheder
for, at levende fjerkræ og rugeæg ikke transporteres på Belgiens
område.

17.4.2003
Artikel 3

Uden at de foranstaltninger, der allerede er truffet i henhold til
direktiv 92/40/EØF, derved indskrænkes, sørger Belgien for, at
den forebyggende fjernelse og nedslagning af fjerkræ fra risikobehæftede bedrifter og områder tilendebringes hurtigst muligt.

3.
Uanset stk. 2 kan de ansvarlige veterinærmyndigheder,
som træffer alle de fornødne biosikkerhedsforanstaltninger i
overensstemmelse med artikel 4 og 5 for at undgå spredning af
aviær influenza, tillade transport fra områder uden for overvågningszonerne af:

De forholdsregler, der er nævnt i stk. 1, træffes, uden at dette
berører Rådets beslutning 90/424/EØF om visse udgifter på
veterinærområdet (1), senest ændret ved beslutning 2001/572/
EF (2).

a) fjerkræ til omgående slagtning, herunder udsætterhøns, til et
slagteri, som er udpeget af de ansvarlige veterinærmyndigheder,

Artikel 4

b) daggamle kyllinger og æglægningsklare hønniker til en
bedrift under officiel kontrol, hvor der ikke holdes andet
fjerkræ,
c) rugeæg til et rugeri under officiel kontrol.

Hvis levende fjerkræ, der transporteres i henhold til litra a) eller
b), har oprindelse i en anden medlemsstat eller et tredjeland,
skal transporten godkendes af de belgiske myndigheder og den
ansvarlige myndighed i afsendelsesmedlemsstaten eller -tredjelandet.

4.
Uanset stk. 2 kan de ansvarlige veterinærmyndigheder,
som træffer alle de fornødne biosikkerhedsforanstaltninger for
at undgå spredning af aviær influenza, tillade transport af
levende fjerkræ og rugeæg, der ikke er forbudt ved Rådets
direktiv 92/40/EØF, navnlig med hensyn til flytning af
daggamle kyllinger i henhold til artikel 9, stk. 4, litra a), b) og
c), til bedrifter på Belgiens område under officiel kontrol.

Med henblik på at øge biosikkerheden i fjerkræsektoren sørger
Belgiens ansvarlige veterinærmyndigheder for:
a) at konsumæg kun transporteres fra en bedrift til et pakkeri
enten i engangsemballage eller i beholdere, bakker eller
andet genbrugsudstyr, der hver gang rengøres og desinficeres før og efter brugen i overensstemmelse med litra d).
Desuden sørger de ansvarlige veterinærmyndigheder i
forbindelse med konsumæg med oprindelse i en anden
medlemsstat for, at emballage, beholdere, bakker og andet
genbrugsudstyr, der er anvendt ved transporten, returneres
b) at slagtefjerkræ bestemt til umiddelbar slagtning transporteres med lastvogne og i tremmekasser eller bure, der hver
gang rengøres og desinficeres før og efter brugen i overensstemmelse med litra d). Desuden sørger de ansvarlige veterinærmyndigheder i forbindelse med slagtefjerkræ med oprindelse i en anden medlemsstat for, at tremmekasser, bure og
beholdere returneres
c) at daggamle kyllinger transporteres i engangsemballage, der
destrueres efter brugen
d) at desinfektionsmidlerne og de metoder, der anvendes ved
rengøring og desinficering, er godkendt af de ansvarlige
myndigheder.

Artikel 5
Artikel 2

Fersk fjerkrækød fra slagtefjerkræ, der er transporteret under
iagttagelse af de fornødne biosikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 4 og 5, og som har oprindelse i de
oprettede overvågningszoner:
a) skal mærkes med et cirkelformet mærke i henhold til de
ansvarlige myndigheders supplerende krav,
b) må ikke afsendes til andre medlemsstater eller til tredjelande,
c) skal fremstilles, opskæres, oplagres og transporteres særskilt
fra andet fersk fjerkrækød, der er bestemt for samhandelen
inden for EF og for udførsel til tredjelande, og skal anvendes
på en sådan måde, at det undgås, at det blandes med
kødprodukter eller tilberedt kød, der er bestemt for samhandelen inden for EF og for udførsel til tredjelande, medmindre
det har undergået behandlingen i henhold til tabel 1, litra a),
b) eller c), i bilag III til direktiv 2002/99/EF.

Belgiens ansvarlige veterinærmyndigheder sørger for, at der på
alle niveauer af fjerkræ- og ægproduktion træffes strenge biosikkerhedsforanstaltninger for at undgå risikokontakter, der kan
forårsage spredning af aviær influenza mellem bedrifterne.
Disse foranstaltninger har navnlig til formål at undgå risikokontakter mellem fjerkræ, transportmidler, udstyr og personer, der
skal ind på eller forlader fjerkræbedrifter, ægpakkerier, rugerier,
slagterier, foderstofforarbejdningsvirksomheder, virksomheder,
der forarbejder strøelse, og destruktionsanstalter. Med henblik
herpå skal alle fjerkræproducenter føre et register over alle
besøg i erhvervsmæssigt øjemed på deres bedrifter og over
deres besøg i erhvervsmæssigt øjemed på andre fjerkræbedrifter.

Artikel 6
Denne beslutning gælder til den 25. april 2003, kl. 24.00.
(1) EFT L 224 af 18.8.1990, s. 19.
(2) EFT L 203 af 28.7.2001, s. 16.
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Artikel 7
Medlemsstaterne ændrer deres handelsforanstaltninger for at bringe dem i overensstemmelse med denne
beslutning og sørger for øjeblikkelig passende omtale af de vedtagne foranstaltninger. De underretter straks
Kommissionen herom.
Artikel 8
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. april 2003.
På Kommissionens vegne
David BYRNE

Medlem af Kommissionen
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(Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union)

RÅDETS AFGØRELSE 2003/276/FUSP
af 14. april 2003
om gennemførelse af fælles aktion 2002/589/FUSP med henblik på Den Europæiske Unions bidrag
til destruktion af ammunition til håndskydevåben og lette våben i Albanien
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til fælles aktion 2002/589/FUSP af 12. juli
2002 om Den Europæiske Unions bidrag til bekæmpelse af
destabiliserende ophobning og spredning af håndskydevåben
og lette våben og om ophævelse af fælles aktion 1999/34/
FUSP (1), særlig artikel 6, sammenholdt med artikel 23, stk. 2,
andet led, i traktaten om Den Europæiske Union, og

(6)

Den Europæiske Union agter derfor at yde finansiel
støtte til NAMSA-projektet i henhold til afsnit II i fælles
aktion 2002/589/FUSP.

(7)

Kommissionen sikrer den nødvendige synliggørelse af
EU's bidrag til projektet, bl.a. gennem passende foranstaltninger truffet af NAMSA —

ud fra følgende betragtninger:
TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:
(1)

(2)

I fælles holdning 97/357/FUSP af 2. juni 1997 om Albanien (2) tilkendegav Den Europæiske Union, at den
agtede at støtte Albanien med at fremme den demokratiske proces og at vende tilbage til politisk og økonomisk
stabilitet. En for omfattende og ukontrolleret ophobning
og spredning af håndskydevåben og lette våben samt
ammunition til disse udgør en trussel for fred og
sikkerhed og reducerer mulighederne for en bæredygtig
udvikling. Dette er især tilfældet i Albanien.
For at nå de mål, der er fastsat i artikel 1 i fælles aktion
2002/589/FUSP, agter Den Europæiske Union at virke
inden for de kompetente internationale instanser og i en
regional sammenhæng i det omfang, det er relevant, for
at yde bistand gennem internationale organisationer,
programmer og agenturer samt regionale ordninger.

(3)

Det albanske forsvarsministerium har identificeret en
omfattende mængde ammunition til håndskydevåben og
lette våben, der overstiger det, der kræves til disse, eller
som er inddraget fra befolkningen. Meget af ammunitionen er ukorrekt indpakket og oplagret på uegnede
steder og under uegnede forhold.

(4)

NATO's Vedligeholdelses- og Forsyningsagentur (i det
følgende benævnt »NAMSA«) leder i henhold til Partnerskab for Fred Trustfonden et projekt, der over en periode
på fire år skal konsolidere og demilitarisere en samlet
mængde overskudsammunition til håndskydevåben og
lette våben på i alt 11 665 tons.

(5)

Kommissionen har påtaget sig hvervet med gennemførelsen af denne afgørelse.

(1) EFT L 191 af 19.7.2002, s. 1.
(2) EFT L 153 af 11.6.1997, s. 4.

Artikel 1
1. Den Europæiske Union bidrager til destruktionen af overskudsammunition til håndskydevåben og lette våben i Albanien.
2. Med henblik herpå yder Den Europæiske Union finansiel
støtte til NAMSA i forbindelse med et projekt, der skal konsolidere og demilitarisere overskudsammunition til håndskydevåben og lette våben.
3. Gennemførelsen af denne afgørelse overdrages til
Kommissionen. Med henblik herpå indgår Kommissionen en
finansieringsaftale med NAMSA om betingelserne for anvendelsen af Den Europæiske Unions bidrag, som ydes i form af
gavebistand. Denne gavebistand skal bl.a. anvendes til i en
periode på tolv måneder at dække lønninger, rejseomkostninger, forsyninger og nødvendigt udstyr til destruktion af
overskudsammunition til håndskydevåben og lette våben i
Albanien. Ifølge den finansieringsaftale, der skal indgås, skal
NAMSA sikre, en synliggørelse af Den Europæiske Unions
bidrag til projektet svarende til omfanget heraf.

Artikel 2
1. Det finansielle referencebeløb for de i artikel 1 omhandlede formål udgør 820 000 EUR.
2. De udgifter, der finansieres med det i stk. 1 fastsatte
beløb, forvaltes i overensstemmelse med Fællesskabets procedurer og regler for Den Europæiske Unions almindelige budget.

17.4.2003

Den Europæiske Unions Tidende

DA

Artikel 3
Kommissionen forelægger regelmæssige rapporter om gennemførelsen af denne afgørelse for de relevante organer i Rådet i
overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, i fælles aktion 2002/
589/FUSP. Oplysningerne skal navnlig bygge på de regelmæssige rapporter, som NAMSA skal aflægge inden for rammerne
af kontraktforholdet med Kommissionen, jf. artikel 1.
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2. Denne afgørelse tages op til fornyet overvejelse ti
måneder efter datoen for vedtagelsen.
Artikel 5
Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 14. april 2003.
Artikel 4
1.
Denne afgørelse træder i kraft på datoen for vedtagelsen.
Den udløber tolv måneder efter indgåelsen af finansieringsaftalen mellem Kommissionen og NAMSA.

På Rådets vegne
A. GIANNITSIS

Formand

