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I
(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1869/2003
af 20. oktober 2003
om indgåelse af aftalen i form af brevveksling om forlængelse af protokollen om fastsættelse af de
fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske
Fællesskab og regeringen for Mauritius om fiskeri ud for Mauritius' kyst, for perioden fra 3.
december 2002 til 2. december 2003
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 37, sammenholdt med artikel 300,
stk. 2, og stk. 3, første afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

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

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

Ifølge artikel 12, stk. 3, i aftalen mellem Det Europæiske
Fællesskab og regeringen for Mauritius om fiskeri ud for
Mauritius' kyst (3) indleder de kontraherende parter inden
udløbet af gyldighedsperioden for den protokol, der er
knyttet til aftalen, forhandlinger om efter fælles aftale at
fastlægge indholdet af protokollen for den følgende
periode og eventuelt ændringer af eller tilføjelser til
bilaget.

Da den mauritiske part ikke var parat til at indlede
forhandlinger af mangel på forventede oplysninger
besluttede de to parter at forlænge den nuværende
protokol (4), der blev godkendt ved forordning (EF) nr.
444/2001 (5), med et år ved en aftale i form af brevveksling i afventning af forhandlingerne om ændringer af
protokollen.

(3)

Det er i Fællesskabets interesse at godkende denne
forlængelse.

(4)

Nøglen til fordeling af fiskerimulighederne mellem
medlemsstaterne bør bekræftes —

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

Forslag af 8. maj 2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
Udtalelse af 24. september 2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
EFT L 159 af 10.6.1989, s. 2.
EFT L 180 af 19.7.2000, s. 30.
EFT L 64 af 6.3.2001, s. 1.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Aftalen i form af brevveksling om forlængelse af protokollen
om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle
modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske
Fællesskab og regeringen for Mauritius om fiskeri ud for
Mauritius' kyst, for perioden fra 3. december 2002 til 2.
december 2003 (6) godkendes hermed på Det Europæiske
Fællesskabs vegne.

Artikel 2
De fiskerimuligheder, der er fastsat i protokollens artikel 1,
fordeles mellem medlemsstaterne på følgende måde:
— notfartøjer til tunfiskeri: Frankrig 20, Spanien 20, Italien 2
og Det Forenede Kongerige 1
— langlinefartøjer med flydeline: Spanien 19, Frankrig 13 og
Portugal 8
— linefartøjer: Frankrig 25 BRT pr. måned i årsgennemsnit.
Hvis de i protokollen fastsatte fiskerimuligheder ikke opbruges
med licensansøgningerne fra disse medlemsstater, kan Kommissionen tage licensansøgninger fra andre medlemsstater i
betragtning.

Artikel 3
Medlemsstater, hvis fartøjer fisker under denne aftale i form af
brevveksling, skal meddele Kommissionen, hvor store mængder
af hver bestand deres fartøjer fanger i Mauritius' fiskerizone, jf.
Kommissionens forordning (EF) nr. 500/2001 (7).

Artikel 4
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
(6) EUT L 147 af 14.6.2003, s. 40.
(7) EFT L 73 af 15.3.2001, s. 8.
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Den Europæiske Unions Tidende
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Luxembourg, den 20. oktober 2003.
På Rådets vegne
P. MARONI

Formand

25.10.2003
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1870/2003
af 24. oktober 2003
om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og
grøntsager
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/
94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til
importordningen for frugt og grøntsager (1), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 1947/2002 (2), særlig artikel 4, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

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

(2)

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 25. oktober 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 24. oktober 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.

L 275/4

Den Europæiske Unions Tidende

DA

25.10.2003

BILAG
til Kommissionens forordning af 24. oktober 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af
indgangsprisen for visse frugter og grøntsager
(EUR/100 kg)
KN-kode

Tredjelandskode ( )

0702 00 00

052
060
064
096
204
999

59,0
45,7
83,6
42,2
60,5
58,2

0707 00 05

052
999

112,4
112,4

0709 90 70

052
999

90,3
90,3

0805 50 10

052
388
524
528
999

93,0
55,2
91,8
69,7
77,4

0806 10 10

052
400
508
999

111,5
187,6
328,3
209,1

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052
060
388
400
404
508
720
800
804
999

61,0
37,8
76,1
70,1
79,8
31,9
39,9
173,0
104,8
74,9

0808 20 50

052
064
720
999

87,4
60,2
43,9
63,8

1

Fast importværdi

(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. 1871/2003
af 23. oktober 2003
om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen
og den fælles toldtarif
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

ellers ville alt kød, som er tilsat salt, blive betragtet som
saltet kød under position 0210. For at position 0210
kan anvendes, skal saltningen være tilstrækkelig til at
sikre langtidsholdbarhed ud over holdbarhed under
transporten. I denne forbindelse skal det bemærkes, at
formålet med de andre forarbejdninger, der er nævnt i
position 0210, dvs. konservering i saltlage, tørring og
røgning, er at sikre langtidsholdbarhed frem for midlertidig holdbarhed under transporten.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af
23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles
toldtarif (1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF)
nr. 2176/2002 (2), særlig artikel 9, stk. 1, litra a), og

(5)

Det synes hensigtsmæssigt at tydeliggøre og yderligere
fastslå, at saltning ifølge position 0210 er en forarbejdning til sikring af langtidsholdbarhed.

(6)

Supplerende bestemmelse 7 til kapitel 2 i den kombinerede nomenklatur, der udgør bilag I til forordning (EØF)
nr. 2658/87, bør derfor ændres i overensstemmelse
hermed.

(7)

Toldkodeksudvalget har ikke afgivet udtalelse inden for
den af formanden fastsatte tidsfrist —

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

Ved forordning (EØF) nr. 2658/87 blev der oprettet en
varenomenklatur, i det følgende benævnt »den kombinerede nomenklatur«. Den kombinerede nomenklatur er
indeholdt i bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87.

Med Rådets forordning (EØF) nr. 535/94 af 9. marts
1994 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF)
nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den
fælles toldtarif (3) blev der indsat en supplerende bestemmelse 8 i kapitel 2 i den kombinerede nomenklatur for
at tydeliggøre tariferingen af kød og spiselige slagtebiprodukter, saltet, henhørende under KN-kode 0210
(»kød og spiselige slagtebiprodukter, saltet, i saltlage,
tørret eller røget; spiseligt mel og pulver af kød eller
slagtebiprodukter«). Denne supplerende bestemmelse
blev i 1995 omnummereret til nr. 7.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
(3)

(4)

Tariferingen i kapitel 2 i den kombinerede nomenklatur
afhænger hovedsagelig af, hvilken forarbejdning der
anvendes til sikring af en given vares langtidsholdbarhed.
Det harmoniserede systems forklarende bemærkninger til
kapitel 2 beskriver, hvordan dette kapitel er bygget op.
Kapitel 2 omfatter kød og slagtebiprodukter, ikke kogt,
fersk eller kølet, eller som har gennemgået en af de
mange forarbejdninger, der kræves for langtidsholdbarhed, dvs. kød og slagtebiprodukter, ikke kogt, frosset
eller saltet, i saltlage, tørret eller røget.

Ifølge nævnte forklarende bemærkninger tariferes fersk
kød fortsat som fersk, selv om det er pakket med salt
som et midlertidigt konserveringsmiddel under transporten. Dette argument gælder ligeledes frosset kød,

(1) EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.
(2) EFT L 331 af 7.12.2002, s. 3.
(3) EFT L 68 af 11.3.1994, s. 15.

Supplerende bestemmelse 7 til kapitel 2 i den kombinerede
nomenklatur, der udgør bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/
87, affattes således:
»Som »kød og spiselige slagtebiprodukter, saltet, i saltlage«
(pos. 0210) betragtes kød og spiselige slagtebiprodukter,
som er blevet dybtgående og ensartet saltet i alle dele, med
et totalt saltindhold på 1,2 vægtprocent og derover,
forudsat at det er saltningen, der sikrer langtidsholdbarheden.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

L 275/6
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Den Europæiske Unions Tidende

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 23. oktober 2003.
På Kommissionens vegne
Frederik BOLKESTEIN

Medlem af Kommissionen

25.10.2003
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1872/2003
af 22. oktober 2003
om tilladelse til overførsel mellem de kvantitative lofter for tekstilvarer og beklædningsgenstande
med oprindelse i Republikken Korea
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(4)

Det er hensigtsmæssigt at imødekomme anmodningen.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

(5)

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93 af
12. oktober 1993 om den fælles importordning for visse tekstilvarer fra tredjelande (1), senest ændret ved forordning (EF) nr.
138/2003 (2), særlig artikel 7, og

Det er ønskeligt, at denne forordning træder i kraft
dagen efter offentliggørelsen, så erhvervsdrivende kan
drage fordel af den så hurtigt som muligt.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra Tekstiludvalget, der er nedsat
ved artikel 17 i forordning (EØF) nr. 3030/93 —

ud fra følgende betragtninger:
Ifølge aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske
Fællesskab og Republikken Korea om handel med tekstilvarer, paraferet den 7. august 1986 og godkendt ved
Rådets afgørelse 87/471/EØF (3), senest ændret ved en
aftale i form af brevveksling paraferet den 22. december
1994 og godkendt ved Rådets afgørelse 95/131/EF (4),
kan der foretages overførsel mellem kontingentår.

(1)

(2)

Republikken Korea indgav den 22. september 2003 en
anmodning om overførsler mellem kontingentår.

(3)

De af Republikken Korea ønskede overførsler falder
inden for rammerne af de fleksibilitetsbestemmelser, der
er omhandlet i artikel 7 i forordning (EØF) nr. 3030/93
og fastsat i bilag VIII hertil.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Overførsler mellem de kvantitative lofter for tekstilvarer med
oprindelse i Republikken Korea tillades for kontingentåret
2003 som nærmere fastsat i bilaget.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 22. oktober 2003.
På Kommissionens vegne
Pascal LAMY

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

275 af 8.11.1993, s. 1.
23 af 28.1.2003, s. 1.
263 af 14.9.1987, s. 37.
94 af 26.4.1995, s. 1.
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BILAG
728 REPUBLIKKEN KOREA
Loft 2003

Arbejdsniveau
efter tidligere
justeringer

Gruppe

Kategori

Enhed

IA

1

kg

909 000

936 270

IB

4

stk.

16 533 000

IB

5

stk.

IB

6

IIB

Justeringer — overførsel mellem kvantitative lofter
Mængde

Nyt justeret arbejdsniveau

%

Fleksibilitet

81 810

9

Overførsel fra
2002 + Forlods udnyttelse fra 2004

1 018 080

17 690 310

1 487 970

9

Overførsel fra
2002 + Forlods udnyttelse fra 2004

19 178 280

36 091 000

37 868 221

1 443 640

4

Forlods udnyttelse fra 2004

39 311 861

stk.

6 535 000

6 861 750

261 400

4

Forlods udnyttelse fra 2004

7 123 150

12

stk.

220 639 000

238 290 120

19 857 510

9

Overførsel fra
2002 + Forlods udnyttelse fra 2004

258 147 630

IIB

28

stk.

1 264 000

1 365 120

113 760

9

Overførsel fra
2002 + Forlods udnyttelse fra 2004

1 478 880

IIB

83

kg

461 000

497 880

41 490

9

Overførsel fra
2002 + Forlods udnyttelse fra 2004

539 370

IIIA

35

kg

10 525 000

11 367 000

947 250

9

Overførsel fra
2002 + Forlods udnyttelse fra 2004

12 314 250
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1873/2003
af 24. oktober 2003
om ændring af bilag II til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for
fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske
levnedsmidler
(EØS-relevant tekst)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(5)

Progesteron er et progestagenhormon. Dets anvendelse
er underkastet restriktioner og kontrolforanstaltninger
for hormoner i henhold til Rådets direktiv 96/22/EF (3),
ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2003/74/EF (4), hvorefter dette hormon kun under
bestemte betingelser må indgives i husdyr i terapeutisk
eller zooteknisk øjemed.

(6)

SCVPH har gentagne gange bekræftet, at brugen af
hormoner til vækstfremmende formål i kødproduktionen
er en potentiel sundhedsrisiko for forbrugerne på grund
af hormonernes iboende farmakologiske og toksikologiske egenskaber og de epidemiologiske konklusioner.
Der foreligger imidlertid ikke for øjeblikket tilstrækkelige
oplysninger om progesteron til at foretage en kvantitativ
vurdering af risikoen ved at blive eksponeret for restkoncentrationer i kød og kødprodukter fra behandlede dyr.
Der kan ikke fastsættes tærskelværdier for progesteron i
denne forbindelse.

(7)

CVMP vurderede både i første omgang og senere, at det
ikke af hensyn til folkesundheden var nødvendigt at fastsætte maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af
progesteron, når stoffet anvendes i veterinærlægemidler,
der er godkendt i henhold til fællesskabslovgivningen.
Det blev derfor foreslået at lade progesteron indgå i
listen i bilag II til forordning (EØF) nr. 2377/90. I
henhold til artikel 13 i forordning (EØF) nr. 2377/90
må medlemsstaterne ikke forbyde eller hindre markedsføring af levnedsmidler hidrørende fra dyr med oprindelse i de øvrige medlemsstater med den begrundelse, at
de indeholder restkoncentrationer af veterinærlægemidler, hvis de pågældende stoffer er opført i direktivets
bilag II.

(8)

Dyr producerer også naturligt progesteron. Niveauet for
dyrs endogene udskillelse af progesteron varierer alt efter
dyrenes køn, alder, race og kønscyklus. Der findes validerede metoder til at påvise progesteron i dyrevæv. Disse
metoder gør det imidlertid ikke muligt at skelne mellem
naturligt forekommende hormoner og restkoncentrationer af progesteron for at kontrollere, at de restriktioner
for anvendelse, der er fastsat i direktiv 96/22/EF, overholdes.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 af
26. juni 1990 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af
maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler (1), senest ændret ved
Kommissionens forordning (EF) nr. 1490/2003 (2), særlig artikel
7 og 8, og
ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 2377/90
skal der fastsættes maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af alle farmakologisk virksomme stoffer, der
inden for Fællesskabet anvendes i veterinærlægemidler til
behandling af dyr bestemt til levnedsmiddelproduktion.

(2)

Maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer bør
fastsættes, efter at Udvalget for Veterinærlægemidler
(CVMP) har gennemgået alle de relevante oplysninger,
som ansøgerne har forelagt i overensstemmelse med
bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 2377/90, og
under hensyn til alle offentliggjorte relevante videnskabelige oplysninger om sikkerheden i forbindelse med forekomst af rester af det pågældende stof for forbrugere af
animalske levnedsmidler, herunder navnlig udtalelser fra
Den Videnskabelige Komité for Veterinærforanstaltninger
med henblik på Folkesundheden (SCVPH) og evalueringer foretaget af Det Fælles FAO/WHO-ekspertudvalg
for Tilsætningsstoffer i Levnedsmidler.

(3)

(4)

Ved fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler er det nødvendigt at angive den type levnedsmiddel, der fremstilles af det behandlede dyr (målvæv),
og arten af den rest, som er relevant for overvågningen
af rester (restmarkør). For veterinærlægemidler til
behandling af malkedyr skal der fastsættes maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i mælk.
Det bestemmes i forordning (EØF) nr. 2377/90, at fastsættelsen af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer ikke berører anvendelsen af andre relevante fællesskabsbestemmelser.

(1) EFT L 224 af 18.8.1990, s. 1.
(2) EUT L 214 af 26.8.2003, s. 3.

(3) EFT L 125 af 23.5.1996, s. 3.
(4) EUT L 262 af 14.10.2003, s. 17.
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I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 178/2002 (1), ændret ved forordning (EF) nr.
1642/2003 (2), skal der ved risikostyringen tages hensyn
til risikovurderingens resultater og til andre forhold af
relevans på det pågældende område, f.eks. påvisningsmetoderne og kontrolmulighederne med henblik på at
undgå risiciene ved misbrug af sådanne stoffer.
Kommissionen finder, at det er nødvendigt at indføre
foranstaltninger for at forhindre et eventuelt misbrug af
lægemidler, der indeholder progesteron. En begrænsning
af anvendelsen af progesteron til intravaginal indgift i
hundyr af kvæg, får, geder og heste giver denne supplerende sikkerhed, som er nødvendig for at undgå
misbrug, da de relevante veterinærlægemidler på grund
af deres særlige præsentationsmåde realistisk set ikke kan
anvendes til forbudte formål. Progesteron bør derfor
indsættes i bilag II til forordning (EØF) nr. 2373/90 i
overensstemmelse med bilaget til denne forordning, som
begrænser anvendelsen af progesteron til dette særlige
formål og denne særlige lægemiddelform.

(11)

25.10.2003

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for
Veterinærlægemidler —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Bilag II til forordning (EØF) nr. 2377/90 ændres som angivet i
bilaget til nærværende forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra den tresindstyvende dag efter offentliggørelsen.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 24. oktober 2003.
På Kommissionens vegne
Erkki LIIKANEN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.
(2) EUT L 245 af 29.9.2003, s. 4.
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BILAG
Følgende stof indsættes i bilag II til forordning (EØF) nr. 2377/90:
2. Organiske stoffer
Farmakologisk virksomme stoffer

»Progesteron (*)

Dyrearter

Kvæg, får, geder, heste (hundyr)

(*) Kun til intravaginal terapeutisk eller zooteknisk anvendelse og i overensstemmelse med direktiv 96/22/EF.«
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1874/2003
af 24. oktober 2003
om godkendelse af visse medlemsstaters nationale scrapiebekæmpelsesprogrammer, om fastlæggelse af supplerende garantier og om dispensationer fra avlsprogrammer med henblik på TSEresistens hos får, jf. beslutning 2003/100/EF
(EØS-relevant tekst)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

dende medlemsstater er det sandsynligt, at scrapie kun
forekommer med lav prævalens eller ikke findes. De
pågældende medlemsstaters nationale scrapiebekæmpelsesprogrammer bør derfor godkendes.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for
forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (1), senest ændret ved
Kommissionens forordning (EF) nr. 1234/2003 (2), særlig
kapitel A, del I, litra b), nr. ii), i bilag VIII, og

(4)

På grundlag af deres nationale scrapiebekæmpelsesprogrammer bør Sverige og Danmark have dispensation fra
avlsprogrammet, jf. beslutning 2003/100/EF, og de
supplerende garantier for samhandelen, jf. bilag VIII,
kapitel A, og bilag IX, kapitel E, til forordning (EF) nr.
999/2001, bør fastsættes.

(5)

Også for andre medlemsstater kan der fremover
godkendes nationale scrapiebekæmpelsesprogrammer og
fastlægges supplerende garantier samt gives dispensation
fra kravet om at udarbejde avlsprogrammer. Der bør
derfor fastsættes bestemmelser om sådanne foranstaltninger i en forordning.

(6)

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

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EF) nr. 999/2001 godkendes
medlemsstaternes nationale scrapiebekæmpelsesprogrammer, hvis de opfylder bestemte kriterier i forordningen. I henhold til forordning (EF) nr. 999/2001 skal
der desuden fastsættes eventuelle supplerende garantier,
der i henhold til forordningen kan kræves i samhandelen
inden for Fællesskabet og ved import.

(2)

I Kommissionens beslutning 2003/100/EF af 13. februar
2003 om minimumskrav til udarbejdelse af avlsprogrammer med henblik på TSE-resistens hos får (3) er det
fastsat, at de enkelte medlemsstater skal indføre et avlsprogram med henblik på selektion af TSE-resistens hos
bestemte fåreracer. I henhold til nævnte beslutning kan
der gives dispensation til at fravige kravet om, at
medlemsstaterne skal udarbejde et avlsprogram på
grundlag af deres nationale scrapiebekæmpelsesprogram,
der er forelagt og godkendt i henhold til forordning (EF)
nr. 999/2001, hvis det omfatter løbende, aktiv overvågning af selvdøde får og geder i alle besætninger i
medlemsstaten.

(3)

Af hensyn til dyresundheden bør nationale scrapiebekæmpelsesprogrammer kun godkendes for medlemsstater, hvor det er sandsynligt, at scrapie kun forekommer med lav prævalens eller ikke findes.
Henholdsvis den 7. marts 2003 og den 5. september
2003 fremlagde Sverige og Danmark nationale scrapiebekæmpelsesprogrammer, der anses for at opfylde kriterierne i forordning (EF) nr. 999/2001, og i de pågæl-

(1) EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1.
(2) EUT L 173 af 11.7.2003, s. 6.
(3) EUT L 41 af 14.2.2003, s. 41.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Godkendelse af nationale scrapiebekæmpelsesprogrammer
De nationale scrapiebekæmpelsesprogrammer i de medlemsstater, der er opført i bilaget, godkendes.

Artikel 2
Supplerende garantier vedrørende bedrifter
1. Får og geder bestemt til de medlemsstater, der er opført i
bilaget, og som kommer fra andre medlemsstater, der ikke er
opført i bilaget, eller fra tredjelande, skal uafbrudt siden fødslen
have været holdt på bedrifter, der i mindst syv år inden afsendelsen af de pågældende dyr har opfyldt følgende betingelser:
a) Der ikke har været noget bekræftet tilfælde af scrapie.

25.10.2003

Den Europæiske Unions Tidende

DA

L 275/13

2. Bedrifter, der modtager dyr, sæd, embryoner eller æg,
som opfylder betingelserne i stk. 1, litra a) og b), underkastes
officielle begrænsninger, så får og geder samt fåre- eller
gedesæd, -embryoner og -æg ikke føres til eller fra bedriften,
bortset fra dyr, der sendes direkte til slagtning.

b) Der har ikke været anvendt udryddelsesforanstaltninger på
grund af scrapie.
c) På bedrifterne findes der ikke dyr, der er identificeret som
potentielt truede dyr, jf. artikel 13, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 999/2001.
2.
Sæd, embryoner og æg fra får og geder bestemt til de
medlemsstater, der er opført i bilaget, og som kommer fra
andre medlemsstater, der ikke er opført i bilaget, eller fra tredjelande, skal hidrøre fra donorer, som siden fødslen har været
holdt på bedrifter, der opfylder betingelserne i stk. 1.

3. Bevægelsesrestriktionerne omhandlet i stk. 2 finder ikke
anvendelse på modtagelse af får, der har prionproteingenotypen
ARR/ARR, eller på sæd, embryoner og æg fra en donor, der
har prionproteingenotypen ARR/ARR.

Artikel 3

Artikel 4

Officielle begrænsninger for flytning

Dispensation fra kravet om at udarbejde et avlsprogram

1.
Medlemsstater, der er opført i bilaget, anvender de officielle begrænsninger for flytning, jf. stk. 2, på bedrifter, der
modtager får eller geder eller fåre- eller gedesæd, -embryoner
og -æg, i syv år fra seneste modtagelse af de pågældende dyr,
sæd, embryoner og æg, hvis

I medfør af artikel 3, stk. 1, første led, i beslutning 2003/100/
EF har de medlemsstater, der er opført i bilaget, dispensation til
at fravige kravet om at udarbejde et avlsprogram, jf. artikel
2, stk. 1, i nævnte beslutning.

a) de pågældende dyr, sæd, embryoner og æg kommer fra
andre medlemsstater, der ikke er opført i bilaget, eller fra
tredjelande, og

Artikel 5
Ikrafttrædelse

b) der i afsendelsesmedlemsstaten eller -tredjelandet, jf. litra a),
har været bekræftet tilfælde af scrapie inden for tre år før
afsendelsen eller efter afsendelsen af de pågældende dyr,
sæd, embryoner og æg.

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 24. oktober 2003.
På Kommissionens vegne
David BYRNE

Medlem af Kommissionen

BILAG
Medlemsstater, hvis scrapiebekæmpelsesprogram er blevet godkendt
Sverige
Danmark
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1875/2003
af 24. oktober 2003
om licitation med henblik på fastsættelse af eksportrestitutionen for sleben rundkornet ris, der
udføres til visse tredjelande
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

tilfælde er den sidste dag for indgivelse af bud. Nævnte
artikels stk. 3 og 4 fastsætter de udløsende begivenheder
for forskud og sikkerhedsstillelse.

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

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),
særlig artikel 13, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

En gennemgang af den skønsmæssige opgørelse viser, at
der findes rismængder hos producenterne, som kan
eksporteres. Denne situation kan indebære en fare for
den normale prisudvikling i høståret 2003/04.
For at råde bod på denne situation bør der fastsættes
restitutioner for eksport til zoner, der kan forsyne sig i
Fællesskabet. Den særlige situation på markedet for ris
gør det hensigtsmæssigt at begrænse restitutionerne
kvantitativt og dermed iværksætte bestemmelserne i
artikel 13 i forordning (EF) nr. 3072/95, hvor det er
fastsat, at eksportrestitutionens størrelse kan fastsættes
ved licitation.
Det bør præciseres, at bestemmelserne i Kommissionens
forordning (EØF) nr. 584/75 af 6. marts 1975 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelserne vedrørende
udbydelse i licitation af eksportrestitutioner for ris (3),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1948/2002 (4),
gælder for denne licitation.
Med henblik på en sund markedsforvaltning er det
hensigtsmæssigt at begrænse licitationen til visse zoner
som omhandlet i bilaget til Kommissionens forordning
(EØF) nr. 2145/92 (5), ændret ved forordning (EF) nr.
3304/94 (6), idet visse destinationer udelukkes.
I medfør af artikel 14 i Kommissionens forordning (EF)
nr. 2808/98 af 22. december 1998 om gennemførelsesbestemmelser for den agromonetære ordning for euroen
i landbrugssektoren (7), senest ændret ved forordning (EF)
nr. 816/2003 (8), skal bud, der indgives i forbindelse
med en licitation, der gennemføres i henhold til en
retsakt vedrørende den fælles landbrugspolitik, udtrykkes
i euro. Samme forordnings artikel 5, stk. 1, fastsætter, at
den udløsende begivenhed for vekselkursen i sådanne
EFT L 329 af 30.12.1995, s. 18.
EFT L 62 af 5.3.2002, s. 27.
EFT L 61 af 7.3.1975, s. 25.
EFT L 299 af 1.11.2002, s. 18.
EFT L 214 af 30.7.1992, s. 20.
EFT L 341 af 30.12.1994, s. 48.
EFT L 349 af 24.12.1998, s. 36.
EUT L 116 af 13.5.2003, s. 12.

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
1. Der afholdes licitation over den eksportrestitution, der er
omhandlet i artikel 13 i forordning (EF) nr. 3072/95, for sleben
rundkornet ris henhørende under KN-kode 1006 30 61 og
1006 30 92, der udføres til zone I til VI med undtagelse af
Ungarn, Rumænien og Tyrkiet, og til zone VIII med undtagelse
af Den Kooperative Republik Guyana, Madagaskar, Republikken
Surinam, De Nederlandske Antiller, Aruba og Turks- og
Caicosøerne som omhandlet i bilaget til forordning (EØF) nr.
2145/92.
2. Den i stk. 1 omhandlede licitation løber indtil den 17.
juni 2004. I licitationsperioden afholdes der periodiske licitationer, for hvilke tidspunktet for indgivelse af bud fastsættes i
licitationsbekendtgørelsen.
3. Licitationen afvikles efter bestemmelserne i forordning
(EØF) nr. 584/75 og efterstående bestemmelser.

Artikel 2
Et bud kan kun antages, hvis det omfatter en eksportmængde
på mindst 50 t og højst 3 000 t.

Artikel 3
Den i artikel 3 i forordning (EØF) nr. 584/75 omhandlede
sikkerhedsstillelse er på 30 EUR/t.

Artikel 4
1. Uanset artikel 23, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF)
nr. 1291/2000 (9) anses de eksportlicenser, der udstedes i
forbindelse med denne licitation, for så vidt angår gyldighedsperioden, som udstedt på dagen for indgivelsen af buddet.
(9) EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1.
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2.
Licenserne er gyldige fra udstedelsestidspunktet som
fastsat i stk. 1 indtil udgangen af den fjerde efterfølgende
måned.

Artikel 5
Buddene indgives via medlemsstaterne og skal være Kommissionen i hænde senest halvanden time efter udløbet af fristen for
indgivelse af bud som fastsat i licitationsbekendtgørelsen. De
fremsendes i overensstemmelse med skemaet i bilaget.
Foreligger der ikke bud, underretter medlemsstaterne Kommissionen herom inden for samme frist som omhandlet i foregående stykke.

L 275/15
Artikel 7

1. På grundlag af de indgivne bud beslutter Kommissionen
efter fremgangsmåden i artikel 22 i forordning (EF) nr. 3072/
95:
— at fastsætte en maksimumseksportrestitution under hensyntagen til bl.a. kriterierne i artikel 13 i forordning (EF) nr.
3072/95, eller
— at lade licitationen være uden virkning.
2. Er der fastsat en maksimumseksportrestitution, gives
tilslaget til den eller de blandt de bydende, hvis bud svarer til
maksimumsrestitutionen eller en lavere sats.
Artikel 8
Fristen for indgivelse af bud i forbindelse med den første dellicitation udløber den 6. november 2003, kl. 10.00.
Den seneste dato, hvor bud kan indgives, fastsættes til den 17.
juni 2004.

Artikel 6
De for indgivelse af bud fastsatte tidspunkter er belgisk tid.

Artikel 9
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

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

Medlem af Kommissionen

L 275/16

DA

Den Europæiske Unions Tidende

BILAG

25.10.2003

25.10.2003

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 275/17

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1876/2003
af 24. oktober 2003
om licitation med henblik på fastsættelse af eksportrestitutionen for sleben middelkornet og langkornet ris A, der udføres til visse tredjelande
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

tilfælde er den sidste dag for indgivelse af bud. Nævnte
artikels stk. 3 og 4 fastsætter de udløsende begivenheder
for forskud og sikkerhedsstillelse.

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

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),
særlig artikel 13, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

En gennemgang af den skønsmæssige opgørelse viser, at
der findes rismængder hos producenterne, som kan
eksporteres. Denne situation kan indebære en fare for
den normale prisudvikling i høståret 2003/04.
For at råde bod på denne situation bør der fastsættes
restitutioner for eksport til zoner, der kan forsyne sig i
Fællesskabet. Den særlige situation på markedet for ris
gør det hensigtsmæssigt at begrænse restitutionerne
kvantitativt og dermed iværksætte bestemmelserne i
artikel 13 i forordning (EF) nr. 3072/95, hvor det er
fastsat, at eksportrestitutionens størrelse kan fastsættes
ved licitation.
Det bør præciseres, at bestemmelserne i Kommissionens
forordning (EØF) nr. 584/75 af 6. marts 1975 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelserne vedrørende
udbydelse i licitation af eksportrestitutioner for ris (3),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1948/2002 (4),
gælder for denne licitation.
Med henblik på en sund markedsforvaltning er det
hensigtsmæssigt at begrænse licitationen til visse zoner
som omhandlet i bilaget til Kommissionens forordning
(EØF) nr. 2145/92 (5), ændret ved forordning (EF) nr.
3304/94 (6), idet visse destinationer udelukkes.
I medfør af artikel 14 i Kommissionens forordning (EF)
nr. 2808/98 af 22. december 1998 om gennemførelsesbestemmelser for den agromonetære ordning for euroen
i landbrugssektoren (7), senest ændret ved forordning (EF)
nr. 816/2003 (8), skal bud, der indgives i forbindelse
med en licitation, der gennemføres i henhold til en
retsakt vedrørende den fælles landbrugspolitik, udtrykkes
i euro. Samme forordnings artikel 5, stk. 1, fastsætter, at
den udløsende begivenhed for vekselkursen i sådanne
EFT L 329 af 30.12.1995, s. 18.
EFT L 62 af 5.3.2002, s. 27.
EFT L 61 af 7.3.1975, s. 25.
EFT L 299 af 1.11.2002, s. 18.
EFT L 214 af 30.7.1992, s. 20.
EFT L 341 af 30.12.1994, s. 48.
EFT L 349 af 24.12.1998, s. 36.
EUT L 116 af 13.5.2003, s. 12.

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
1. Der afholdes licitation over den eksportrestitution, der er
omhandlet i artikel 13 i forordning (EF) nr. 3072/95, for sleben
middelkornet og langkornet ris A henhørende under KN-kode
1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 94 og 1006 30 96, der
udføres til zone I til VI med undtagelse af Ungarn, Rumænien
og Tyrkiet, og til zone VIII med undtagelse af Den Kooperative
Republik Guyana, Madagaskar, Republikken Surinam, De
Nederlandske Antiller, Aruba og Turks- og Caicosøerne som
omhandlet i bilaget til forordning (EØF) nr. 2145/92.
2. Den i stk. 1 omhandlede licitation løber indtil den 17.
juni 2004. I licitationsperioden afholdes der periodiske licitationer, for hvilke tidspunktet for indgivelse af bud fastsættes i
licitationsbekendtgørelsen.
3. Licitationen afvikles efter bestemmelserne i forordning
(EØF) nr. 584/75 og efterstående bestemmelser.

Artikel 2
Et bud kan kun antages, hvis det omfatter en eksportmængde
på mindst 50 t og højst 3 000 t.

Artikel 3
Den i artikel 3 i forordning (EØF) nr. 584/75 omhandlede
sikkerhedsstillelse er på 30 EUR/t.

Artikel 4
1. Uanset artikel 23, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF)
nr. 1291/2000 (9) anses de eksportlicenser, der udstedes i
forbindelse med denne licitation, for så vidt angår gyldighedsperioden, som udstedt på dagen for indgivelsen af buddet.
(9) EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1.
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2.
Licenserne er gyldige fra udstedelsestidspunktet som
fastsat i stk. 1 indtil udgangen af den fjerde efterfølgende
måned.

Artikel 5
Buddene indgives via medlemsstaterne og skal være Kommissionen i hænde senest halvanden time efter udløbet af fristen for
indgivelse af bud som fastsat i licitationsbekendtgørelsen. De
fremsendes i overensstemmelse med skemaet i bilaget.
Foreligger der ikke bud, underretter medlemsstaterne Kommissionen herom inden for samme frist som omhandlet i foregående stykke.

25.10.2003
Artikel 7

1. På grundlag af de indgivne bud beslutter Kommissionen
efter fremgangsmåden i artikel 22 i forordning (EF) nr. 3072/
95:
— at fastsætte en maksimumseksportrestitution under hensyntagen til bl.a. kriterierne i artikel 13 i forordning (EF) nr.
3072/95, eller
— at lade licitationen være uden virkning.
2. Er der fastsat en maksimumseksportrestitution, gives
tilslaget til den eller de blandt de bydende, hvis bud svarer til
maksimumsrestitutionen eller en lavere sats.
Artikel 8
Fristen for indgivelse af bud i forbindelse med den første dellicitation udløber den 6. november 2003, kl. 10.00.
Den seneste dato, hvor bud kan indgives, fastsættes til den 17.
juni 2004.

Artikel 6
De for indgivelse af bud fastsatte tidspunkter er belgisk tid.

Artikel 9
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

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

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1877/2003
af 24. oktober 2003
om licitation med henblik på fastsættelse af eksportrestitutionen for skoldet sleben langkornet ris
B, der udføres til visse tredjelande
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

tilfælde er den sidste dag for indgivelse af bud. Nævnte
artikels stk. 3 og 4 fastsætter de udløsende begivenheder
for forskud og sikkerhedsstillelse.

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

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),
særlig artikel 13, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

En gennemgang af den skønsmæssige opgørelse viser, at
der findes rismængder hos producenterne, som kan
eksporteres. Denne situation kan indebære en fare for
den normale prisudvikling i høståret 2003/04.
For at råde bod på denne situation bør der fastsættes
restitutioner for eksport til zoner, der kan forsyne sig i
Fællesskabet. Den særlige situation på markedet for ris
gør det hensigtsmæssigt at begrænse restitutionerne
kvantitativt og dermed iværksætte bestemmelserne i
artikel 13 i forordning (EF) nr. 3072/95, hvor det er
fastsat, at eksportrestitutionens størrelse kan fastsættes
ved licitation.
Det bør præciseres, at bestemmelserne i Kommissionens
forordning (EØF) nr. 584/75 af 6. marts 1975 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelserne vedrørende
udbydelse i licitation af eksportrestitutioner for ris (3),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1948/2002 (4),
gælder for denne licitation.
Med henblik på en sund markedsforvaltning er det
hensigtsmæssigt at begrænse licitationen til visse zoner
som omhandlet i bilaget til Kommissionens forordning
(EØF) nr. 2145/92 (5), ændret ved forordning (EF) nr.
3304/94 (6), idet visse destinationer udelukkes.
I medfør af artikel 14 i Kommissionens forordning (EF)
nr. 2808/98 af 22. december 1998 om gennemførelsesbestemmelser for den agromonetære ordning for euroen
i landbrugssektoren (7), senest ændret ved forordning (EF)
nr. 816/2003 (8), skal bud, der indgives i forbindelse
med en licitation, der gennemføres i henhold til en
retsakt vedrørende den fælles landbrugspolitik, udtrykkes
i euro. Samme forordnings artikel 5, stk. 1, fastsætter, at
den udløsende begivenhed for vekselkursen i sådanne
EFT L 329 af 30.12.1995, s. 18.
EFT L 62 af 5.3.2002, s. 27.
EFT L 61 af 7.3.1975, s. 25.
EFT L 299 af 1.11.2002, s. 18.
EFT L 214 af 30.7.1992, s. 20.
EFT L 341 af 30.12.1994, s. 48.
EFT L 349 af 24.12.1998, s. 36.
EUT L 116 af 13.5.2003, s. 12.

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
1. Der afholdes licitation over den eksportrestitution, der er
omhandlet i artikel 13 i forordning (EF) nr. 3072/95, for
skoldet sleben langkornet ris B henhørende under KN-kode
1006 30 67, der udføres til zone I til VI med undtagelse af
Ungarn, Rumænien og Tyrkiet, og til zone VIII med undtagelse
af Den Kooperative Republik Guyana, Madagaskar, Republikken
Surinam, De Nederlandske Antiller, Aruba og Turks- og
Caicosøerne som omhandlet i bilaget til forordning (EØF) nr.
2145/92.
2. Den i stk. 1 omhandlede licitation løber indtil den 17.
juni 2004. I licitationsperioden afholdes der periodiske licitationer, for hvilke tidspunktet for indgivelse af bud fastsættes i
licitationsbekendtgørelsen.
3. Licitationen afvikles efter bestemmelserne i forordning
(EØF) nr. 584/75 og efterstående bestemmelser.

Artikel 2
Et bud kan kun antages, hvis det omfatter en eksportmængde
på mindst 50 t og højst 3 000 t.

Artikel 3
Den i artikel 3 i forordning (EØF) nr. 584/75 omhandlede
sikkerhedsstillelse er på 30 EUR/t.

Artikel 4
1. Uanset artikel 23, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF)
nr. 1291/2000 (9) anses de eksportlicenser, der udstedes i
forbindelse med denne licitation, for så vidt angår gyldighedsperioden, som udstedt på dagen for indgivelsen af buddet.
(9) EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1.
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2.
Licenserne er gyldige fra udstedelsestidspunktet som
fastsat i stk. 1 indtil udgangen af den fjerde efterfølgende
måned.

Artikel 5
Buddene indgives via medlemsstaterne og skal være Kommissionen i hænde senest halvanden time efter udløbet af fristen for
indgivelse af bud som fastsat i licitationsbekendtgørelsen. De
fremsendes i overensstemmelse med skemaet i bilaget.
Foreligger der ikke bud, underretter medlemsstaterne Kommissionen herom inden for samme frist som omhandlet i foregående stykke.

L 275/21
Artikel 7

1. På grundlag af de indgivne bud beslutter Kommissionen
efter fremgangsmåden i artikel 22 i forordning (EF) nr. 3072/
95:
— at fastsætte en maksimumseksportrestitution under hensyntagen til bl.a. kriterierne i artikel 13 i forordning (EF) nr.
3072/95, eller
— at lade licitationen være uden virkning.
2. Er der fastsat en maksimumseksportrestitution, gives
tilslaget til den eller de blandt de bydende, hvis bud svarer til
maksimumsrestitutionen eller en lavere sats.
Artikel 8
Fristen for indgivelse af bud i forbindelse med den første dellicitation udløber den 6. november 2003, kl. 10.00.
Den seneste dato, hvor bud kan indgives, fastsættes til den 17.
juni 2004.

Artikel 6
De for indgivelse af bud fastsatte tidspunkter er belgisk tid.

Artikel 9
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

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

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1878/2003
af 24. oktober 2003
om licitation med henblik på fastsættelse af tilskuddet til forsendelse af afskallet, langkornet ris B
til Réunion
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

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),
særlig artikel 10, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I Kommissionens forordning (EØF) nr. 2692/89 (3),
ændret ved forordning (EF) nr. 1453/1999 (4), er der
fastsat gennemførelsesbestemmelser for forsendelse af ris
til Réunion.

(2)

En gennemgang af forsyningssituationen på Réunion
viser, at der er mangel på ris. Da der er ris til rådighed
på Fællesskabets marked, bør det gøres muligt for
Réunion at forsyne sig på Fællesskabets marked. Den
særlige situation på Réunion gør det hensigtsmæssigt at
begrænse de mængder, der skal forsendes, og følgelig at
fastsætte størrelsen af tilskuddet ved licitation.

(3)

(4)

I medfør af artikel 14 i Kommissionens forordning (EF)
nr. 2808/98 af 22. december 1998 om gennemførelsesbestemmelser for den agromonetære ordning for euroen
i landbrugssektoren (5), senest ændret ved forordning (EF)
nr. 816/2003 (6), skal bud, der indgives i forbindelse
med en licitation, der gennemføres i henhold til en
retsakt vedrørende den fælles landbrugspolitik, udtrykkes
i euro. I samme forordnings artikel 5, stk. 1, er det
fastsat, at den udløsende begivenhed for vekselkursen i
sådanne tilfælde er den sidste dag for indgivelse af bud.
Nævnte artikels stk. 3 og 4 fastsætter de udløsende begivenheder for forskud og sikkerhedsstillelse.
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 det i artikel 10, stk. 1, i
forordning (EF) nr. 3072/95 omhandlede tilskud ved forsendelse af afskallet, langkornet ris B henhørende under KN-kode
1006 20 98 til Réunion.
()
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1

EFT L 329 af 30.12.1995, s. 18.
EFT L 62 af 5.3.2002, s. 27.
EFT L 261 af 7.9.1989, s. 8.
EFT L 167 af 2.7.1999, s. 19.
EFT L 349 af 24.12.1998, s. 36.
EUT L 116 af 13.5.2003, s. 12.

2. Den i stk. 1 omhandlede licitation løber indtil den 17.
juni 2004. I licitationsperioden afholdes der dellicitationer, for
hvilke tidspunktet for indgivelse af bud fastsættes i licitationsbekendtgørelsen.
3. Licitationen afvikles efter bestemmelserne i forordning
(EØF) nr. 2692/89 og efterstående bestemmelser.

Artikel 2
Et bud kan kun antages, hvis det omfatter en mængde til
forsendelse på mindst 50 t og højst 3 000 t.

Artikel 3
Den i artikel 7, stk. 3, litra a), i forordning (EØF) nr. 2692/89
omhandlede sikkerhedsstillelse er på 30 EUR/t.

Artikel 4
Dokumenter vedrørende tilskuddet, der udstedes i forbindelse
med denne licitation, anses for så vidt angår gyldighedsperioden som udstedt på den sidste dag, inden fristen for indgivelse af bud udløber.

Artikel 5
Buddene indgives via medlemsstaterne og skal være Kommissionen i hænde senest halvanden time efter udløbet af fristen for
indgivelse af bud som fastsat i licitationsbekendtgørelsen. De
fremsendes i overensstemmelse med skemaet i bilaget.
Foreligger der ikke bud, underretter medlemsstaterne Kommissionen herom inden for samme frist som omhandlet i foregående stykke.

Artikel 6
De for indgivelse af bud fastsatte tidspunkter er belgisk tid.

Artikel 7
1. På grundlag af de indgivne bud beslutter Kommissionen
efter fremgangsmåden i artikel 22 i forordning (EF) nr. 3072/
95:
— at fastsætte et maksimumstilskud, eller
— at lade licitationen være uden virkning.
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2.
Er der fastsat et maksimumstilskud, gives tilslaget til den
eller de blandt de bydende, hvis bud svarer til maksimumstilskuddet eller en lavere sats.

Den seneste dato, hvor bud kan indgives, fastsættes til den 17.
juni 2004.

Artikel 8

Artikel 9

Fristen for indgivelse af bud i forbindelse med den første dellicitation udløber den 6. november 2003, kl. 10.00.

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

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

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1879/2003
af 24. oktober 2003
om suspension af opkøb af smør i visse medlemsstater
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af
17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og
mejeriprodukter (1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 806/2003 (2),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 2771/
1999 af 16. december 1999 om gennemførelsesbestemmelser
til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår interventionsforanstaltninger på markedet for smør og fløde (3),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 359/2003 (4), særlig
artikel 2, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I artikel 2 i forordning (EF) nr. 2771/1999 fastsættes det,
at opkøb ved licitation i en medlemsstat indledes og
suspenderes af Kommissionen, når det er konstateret, at
markedsprisen i den pågældende medlemsstat i to på
hinanden følgende uger enten har været mindre end eller
lig med eller over 92 % af interventionsprisen.

(2)

Den seneste liste over medlemsstater, hvor interventionen er suspenderet, er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1778/2003 (5). Denne liste bør tilpasses
efter de nye markedspriser, som Italien har indberettet i
medfør af artikel 8 i forordning (EF) nr. 2771/1999. Af
klarhedshensyn bør denne liste erstattes af en ny, og
forordning (EF) nr. 1778/2003 bør ophæves —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De opkøb af smør ved licitation, der er fastsat i artikel 6, stk.
1, i forordning (EF) nr. 1255/1999, suspenderes i Belgien,
Danmark, Tyskland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Italien,
Nederlandene, Østrig, Luxembourg, Finland, Sverige og Det
Forenede Kongerige.
Artikel 2
Forordning (EF) nr. 1778/2003 ophæves.
Artikel 3
Denne forordning træder i kraft den 25. oktober 2003.

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

Medlem af Kommissionen

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

EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48.
EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1.
EFT L 333 af 24.12.1999, s. 11.
EUT L 53 af 28.2.2003, s. 17.

(5) EUT L 260 af 11.10.2003, s. 4.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1880/2003
af 24. oktober 2003
om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2368/2002 om gennemførelse af Kimberley-processens
certificeringsordning for international handel med uslebne diamanter
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2368/2002 af
20. december 2002 om gennemførelse af Kimberley-processens
certificeringsordning for international handel med uslebne
diamanter (1), senest ændret ved Kommissionens forordning
(EF) nr. 1768/2003 (2), særlig artikel 20, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

I henhold til artikel 20 i forordning (EF) nr. 2368/2002
kan listen over deltagende parter i Kimberley-processens
certificeringsordning, herunder WTO-medlemmer og
særskilte toldområder, der opfylder kravene i ordningen,
ændres.
Formandskabet for Kimberley-processens certificeringsordning har i meddelelse af 14. oktober 2003 forelagt
en ajourført liste over de deltagende parter. Ajourfø-

ringen af listen vedrører tilføjelsen af Bulgarien og
Malaysia som deltagende parter. Bilag II skal derfor
ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Bilag II til forordning (EF) nr. 2368/2002 erstattes af teksten i
bilaget til nærværende forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.
Den finder anvendelse fra den 14. oktober 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 24. oktober 2003.
På Kommissionens vegne
Christopher PATTEN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 358 af 31.12.2002, s. 28.
(2) EUT L 256 af 9.10.2003, s. 9.
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BILAG
»BILAG II
Listen over deltagende parter i Kimberley-processens certificeringsordning og de kompetente myndigheder, de
har udpeget som omhandlet i artikel 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 og 20
ANGOLA
Ministry of Geology and Mines
Rua Hochi Min
Luanda
Angola

ARMENIEN
Department of Gemstones and Jewellery
Ministry of Trade and Economic Development
Jerevan
Armenien

AUSTRALIEN
— Community Protection Section
Australian Customs Section
Customs House, 5 Constitution Avenue
Canberra ACT 2601
Australien
— Minerals Development Section
Department of Industry, Tourism and Resources
GPO Box 9839
Canberra ACT 2601
Australien

— Vedrørende model af det canadiske KP-certifikat:
Stewardship Division
International and Domestic Market Policy Division
Mineral and Metal Policy Branch
Minerals and Metals Sector
Natural Resources Canada
580 Booth Street, 10th Floor, Room: 10A6
Ottawa, Ontario
Canada K1A 0E4
— Generelle forespørgsler:
Kimberley Process Office
Minerals and Metals Sector (MMS)
Natural Resources Canada (NRCan)
10th Floor, Area A-7
580 Booth Street
Ottawa, Ontario
Canada K1A 0E4

DEN CENTRALAFRIKANSKE REPUBLIK
Independent Diamond Valuators (IDV)
Immeuble SOCIM, 2e étage
BP 1613 Bangui
Den Centralafrikanske Republik

FOLKEREPUBLIKKEN KINA

Department of Finance
Sovetskaja Str., 7
220010 Minsk
Republikken Belarus

Department of Inspection and Quarantine Clearance
General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)
9 Madiandonglu
Haidian District, Beijing
Folkerepublikken Kina

BOTSWANA

Det særlige administrative område HONGKONG

Ministry of Minerals, Energy & Water Resources
PI Bag 0018
Gaborone
Botswana

Department of Trade and Industry
Hong Kong Special Administrative Region
Folkerepublikken Kina
Room 703, Trade and Industry Tower
700 Nathan Road
Kowloon
Hongkong
Kina

BELARUS

BULGARIEN
Ministry of Economy
Multilateral Trade and Economic Policy and Regional Cooperation
Directorate
12, Al. Batenberg str.
1000 Sofia
Bulgarien

CANADA

DEN DEMOKRATISKE REPUBLIK CONGO
Centre d'évaluation, d'expertise et de certification (CEEC)
17th floor, BCDC Tower
30th June Avenue
Kinshasa
Den Demokratiske Republik Congo

— Internationalt:
Department of Foreign Affairs and International Trade
Peace Building and Human Security Division
Lester B Pearson Tower B — Room: B4-120
125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2
Canada

REPUBLIKKEN CONGO
Directorate General of Mines and Geology
Brazzaville
Republikken Congo
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COTE D'IVOIRE

REPUBLIKKEN KOREA

Ministry of Mines and Energy
BP V 91
Abidjan
Cote d'Ivoire

— UN Division
Ministry of Foreign Affairs and Trade
Government Complex Building
77 Sejong-ro, Jongro-gu
Seoul
Korea

KROATIEN
Ministry of Economy
Zagreb
Republikken Kroatien
DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB
European Commission
DG External Relations A/2
B-1040 Bruxelles

— Trade Policy Division
Ministry of Commerce, Industry and Enterprise
1 Joongang-dong, Kwacheon-City
Kyunggi-do
Korea
DEN DEMOKRATISKE FOLKEREPUBLIK LAOS
Department of Foreign Trade
Ministry of Commerce
Vientiane
Laos

GUINEA
Ministry of Mines and Geology
BP 2696
Conakry
Guinea
GUYANA
Geology and Mines Commission
PO Box 1028
Upper Brickdam
Stabroek
Georgetown
Guyana

LIBANON
Ministry of Economy and Trade
Beirut
Libanon
LESOTHO
Commission of Mines and Geology
P.O. Box 750
Maseru 100
Lesotho
MALAYSIA

UNGARN
Licensing and Administration Office of the Ministry of Economy and
Transport
Margit krt. 85
1024 Budapest
Ungarn

Ministry of International Trade and Industry
Blok 10
Komplek Kerajaan Jalan Duta
50622 Kuala Lumpur
Malaysia
MAURITIUS

INDIEN
The Gem & Jewellery Export Promotion Council
Diamond Plaza, 5th Floor 391-A, Fr D.B. Marg
Mumbai 400 004
Indien

Ministry of Commerce and Co-operatives
Import Division
2nd Floor, Anglo-Mauritius House
Intendance Street
Port Louis
Mauritius

ISRAEL

NAMIBIA

Ministry of Industry and Trade
P.O. Box 3007
52130 Ramat Gan
Israel

Diamond Commission
Ministry of Mines and Energy
Private Bag 13297
Windhoek
Namibia

JAPAN
— United Nations Policy Division
Foreign Policy Bureau
Ministry of Foreign Affairs
2-11-1, Shibakoen Minato-ku
105-8519 Tokyo
Japan
— Mineral and Natural Resources Division
Agency for Natural Resources and Energy
Ministry of Economy, Trade and Industry
1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku
100-8901 Tokyo
Japan

POLEN
Ministry of Economy, Labour and Social Policy
Plac Trzech Krzyzy 3/5
00-507 Warszawa
Polen
DEN RUSSISKE FØDERATION
Gokhran of Russia
14, 1812 Goda St.
121170 Moskva
Rusland
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SIERRA LEONE

THAILAND

Ministry of Mineral Resources
Youyi Building
Brookfields
Freetown
Sierra Leone

Ministry of Commerce
Department of Foreign Trade
44/100 Thanon Sanam Bin Nam-Nonthaburi
Muang District
Nonthaburi 11000
Thailand

SLOVENIEN

UKRAINE

Ministry of the Economy
Kotnikova 5
1000 Ljubljana
Republikken Slovenien

— Ministry of Finance
State Gemological Center
Degtyarivska St. 38-44
Kiev
04119 Ukraine

SYDAFRIKA

— International Department
Diamond Factory »Kristall«
600 Letiya Street 21
21100 Vinnitsa
Ukraine

South African Diamond Board
240 Commissioner Street
Johannesburg
Sydafrika

SRI LANKA
Trade Information Service
Sri Lanka Export Development Board
42 Nawam Mawatha
Colombo 2
Sri Lanka

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER
Dubai Metals and Commodities Centre
PO Box 63
Dubai
De Forenede Arabiske Emirater
USA
U.S. Department of State
2201 C St., N.W.
Washington D.C.
USA

SCHWEIZ
VENEZUELA
State Secretariat for Economic Affairs
Export Control Policy and Sanctions
Effingerstrasse 1
3003 Bern
Schweiz

TAIWAN, PENGHU, KINMEN OG MATSU, særskilt toldområde

Ministry of Energy and Mines
Apartado Postal no 61536 Chacao
Caracas 1006
Av. Libertadores, Edif. PDVSA, Pent House B
La Campina — Caracas
Venezuela
VIETNAM

Import and Export office
Licensing and Administration
Board of Foreign Trade
Taiwan

Export-Import Management Department
Ministry of Trade of Vietnam
31 Trang Tien
Hanoi 10.000
Vietnam

TANZANIA

ZIMBABWE

Commission for Minerals
Ministry of Energy and Minerals
PO Box 2000
Dar es Salaam
Tanzania

Principal Minerals Development Office
Ministry of Mines and Mining Development
Private Bag 7709, Causeway
Harare
Zimbabwe«
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1881/2003
af 24. oktober 2003
om visse gennemførelsesbestemmelser for eksportlicenser og eksportrestitutioner for visse mejeriprodukter med Cypern, Malta og Slovenien som bestemmelsessted
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af
17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og
mejeriprodukter (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/
2003 (2), særlig artikel 26, stk. 3, og artikel 31, stk. 14, og

(4)

Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter har
ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I samhandelen mellem EF og Cypern, Malta og Slovenien
bliver der for visse mejeriprodukter stadig anvendt
importtold og eksportrestitutioner, og eksportrestitutionerne er betydeligt højere end importtolden. Eftersom de
nævnte lande pr. 1. maj 2004 tiltræder Den Europæiske
Union, kan den store forskel mellem den gældende
importtold og de restitutioner, der tildeles ved eksport af
de nævnte produkter, føre til, at der anmodes om
licenser med en forudfastsættelse af restitutionerne for
mængder, der langt overstiger behovet på det marked,
produktet er beregnet til. For at undgå risikoen for denne
form for spekulative bevægelser, bør gyldighedsperioden
for de udstedte licenser til eksport af de nævnte
produkter til Cypern, Malta og Slovenien begrænses fra
den 1. november 2003.

Uanset artikel 6 i forordning (EF) nr. 174/1999 gælder det for
produkter henhørende under:
— KN-kode 0405 med Cypern som bestemmelsessted
— KN-kode 0401, 0402, 0403 90 11-69, 0404 90 og 0405
med Malta som bestemmelsessted og
— KN-kode 0401, 0402, 0403 90 11-69, 0404 90, 0405 og
0406 med Slovenien som bestemmelsessted
at gyldighedsperioden for de eksportlicenser med restitution,
som udstedes fra den 1. november 2003 og indtil den 29.
februar 2004, udløber den 29. februar 2004.

Artikel 2
(2)

Der bør derfor fastsættes undtagelser fra artikel 6 i
Kommissionens forordning (EF) nr. 174/1999 af 26.
januar 1999 om særlige gennemførelsesbestemmelser til
Rådets forordning (EØF) nr. 804/68 for så vidt angår
anvendelsen af eksportlicenser og eksportrestitutioner
for mælk og mejeriprodukter (3), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 1392/2003 (4).

Uanset artikel 18, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 800/
1999 gælder det, at hvis det bestemmelsessted, der er angivet i
rubrik 7 i licensen, ikke overholdes for de certifikater, der
anvendes fra den 1. marts til den 30. april 2004 ved eksport af
produkter henhørende under:
— KN-kode 0405 med Cypern som bestemmelsessted

(3)

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

For at undgå en omgåelse af reglerne og mere specifikt,
at de pågældende produkter videresendes til Cypern,
Malta eller Slovenien, mens der oprindelig er angivet et
andet bestemmelsessted, og dette er markeret i licensen,
bør det fastsættes, at i sådanne tilfælde anvendes den
restitutionssats, som var gældende den dag udførselsangivelsen eller betalingsangivelsen blev godkendt, hvilket er
en fravigelse fra artikel 18, stk. 3, andet afsnit, i
Kommissionen forordning (EF) nr. 800/1999 af 15. april
1999 om fælles gennemførelsesbestemmelser for
eksportrestitutioner for landbrugsprodukter (5), senest
ændret ved forordning (EF) nr. 444/2003 (6).
EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48.
EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1.
EFT L 20 af 27.1.1999, s. 8.
EUT L 197 af 5.8.2003, s. 3.
EFT L 102 af 17.4.1999, s. 11.
EUT L 67 af 12.3.2003, s. 3.

— KN-kode 0401, 0402, 0403 90 11-69, 0404 90 og 0405
med Malta som bestemmelsessted og
— KN-kode 0401, 0402, 0403 90 11-69, 0404 90, 0405 og
0406 med Slovenien som bestemmelsessted
er den restitutionssats, der gælder ved anvendelsen af den
nævnte artikel, den sats, der gjaldt for disse bestemmelsessteder
på dagen for udførselsangivelsens eller betalingsangivelsens
godkendelse.

Artikel 3
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 24. oktober 2003.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/87/EF
af 13. oktober 2003
om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af
Rådets direktiv 96/61/EF
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE
UNION HAR —

(3)

Det endelige mål for De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer, som blev godkendt ved
Rådets afgørelse 94/69/EF af 15. december 1993 om
indgåelse af De Forenede Nationers rammekonvention
om klimaændringer (6), er at opnå en stabilisering af
koncentrationerne af drivhusgasser i atmosfæren på et
niveau, som kan forhindre farlig antropogen indvirkning
på klimasystemet.

(4)

Kyoto-protokollen, som blev godkendt ved Rådets
beslutning 2002/358/EF af 25. april 2002 om godkendelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af Kyotoprotokollen til De Forenede Nationers rammekonvention
om klimaændringer og den fælles opfyldelse af forpligtelserne i forbindelse hermed (7) vil, når den er trådt i kraft,
forpligte Fællesskabet og dets medlemsstater til at reducere deres samlede antropogene emissioner af de i bilag
A til protokollen opførte drivhusgasser med 8 % i
forhold til 1990-niveauet i perioden 2008 til 2012.

(5)

Fællesskabet og dets medlemsstater har vedtaget, at de
vil opfylde deres forpligtelser til at reducere antropogene
drivhusgasemissioner i henhold til Kyoto-protokollen i
fællesskab, i overensstemmelse med beslutning 2002/
358/EF. Direktivet skal bidrage til at opfylde Fællesskabets og dets medlemsstaters forpligtelser mere effektivt
gennem et effektivt europæisk marked med kvoter for
drivhusgasemissioner og med den mindst mulige negative indvirkning på den økonomiske udvikling og
beskæftigelsessituationen.

(6)

Ved Rådets beslutning 93/389/EØF af 24. juni 1993 om
en overvågningsmekanisme for emissioner af CO2 og
andre drivhusgasser i Fællesskabet (8) er der indført en
mekanisme for overvågning af drivhusgasemissioner og
vurdering af opfyldelsen af forpligtelserne med hensyn til
disse emissioner. Medlemsstaterne kan anvende denne
mekanisme, når de fastsætter den samlede mængde
kvoter.

(7)

Det er nødvendigt at fastsætte EF-bestemmelser om
medlemsstaternes tildeling af kvoter for at bidrage til at
bevare det indre markeds integritet og undgå konkurrencefordrejninger.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 175, stk. 1,
under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),
under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske
og Sociale Udvalg (2),
under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (3),
efter proceduren i traktatens artikel 251 (4), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

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

Grønbogen om handel med drivhusgasemissioner i Den
Europæiske Union lancerede en europæisk debat om det
ønskelige i at handle med drivhusgasemissioner i EU og
om, hvordan en sådan ordning i givet fald skulle
indrettes. I det europæiske klimaændringsprogram overvejes en række fællesskabspolitikker og -foranstaltninger
baseret på inddragelse af de berørte parter, herunder en
ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner
i Fællesskabet (»fællesskabsordningen«) baseret på grønbogen. I Rådets konklusioner af 8. marts 2001 erkendes
den store betydning af det europæiske klimaprogram og
af det arbejde, der er baseret på grønbogen, og det fremhæves, at der hurtigst muligt bør sættes ind med
konkrete tiltag på fællesskabsplan.
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1600/2002/
EF om fastlæggelse af Fællesskabets sjette miljøhandlingsprogram (5) fastslår, at klimaændringerne er et prioriteret
indsatsområde og opstiller retningslinjer for indførelse af
en EF-dækkende ordning for handel med kvoter for
emissioner inden udgangen af 2005. I dette program
erkendes det, at Fællesskabet er forpligtet til at opnå en
8 %'s reduktion i emissionen af drivhusgasser i perioden
2008-2012 i forhold til 1990-niveauet, og at de globale
drivhusgasemissioner på længere sigt skal nedbringes
med ca. 70 % i forhold til 1990-niveauet.

EFT C 75 E af 26.3.2002, s. 33.
EFT C 221 af 17.9.2002, s. 27.
EFT C 192 af 12.8.2002, s. 59.
Europa-Parlamentets udtalelse af 10.10.2002 (endnu ikke offentliggjort i EUT), Rådets fælles holdning af 18.3.2003 (EUT C 125 E af
27.5.2003, s. 72) og Europa-Parlamentets afgørelse af 2.7.2003
(endnu ikke offentliggjort i EUT). Rådets afgørelse af 22.7.2003.
5
( ) EFT L 242 af 10.9.2002, s. 1.

(6) EFT L 33 af 7.2.1994, s. 11.
(7) EFT L 130 af 15.5.2002, s. 1.
(8) EFT L 167 af 9.7.1993, s. 31. Ændret ved beslutning 1999/296/EF
(EFT L 117 af 5.5.1999, s. 35).
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(8)

Medlemsstaterne bør ved tildelingen af kvoter tage
hensyn til industrielle processers potentiale med hensyn
til at reducere emissionerne.

(9)

Medlemsstaterne kan beslutte kun at tildele kvoter, der
er gyldige i den femårsperiode, der begynder i 2008, til
personer for så vidt angår kvoter, som er annulleret, og
som svarer til emissionsreduktioner, som disse personer
har foretaget på deres nationale territorium i løbet af
den treårsperiode, der begynder i 2005.

(10)

Fra og med den nævnte femårsperiode, vil overdragelse
af kvoter til en anden medlemsstat skulle modsvares af
tilsvarende justeringer af de mængder, der er tildelt i
henhold til Kyoto-protokollen.

(11)

Medlemsstaterne bør sikre, at driftsledere for visse aktiviteter er indehavere af en drivhusgasemissionstilladelse og
overvåger og rapporterer deres emissioner af de drivhusgasser, der er specificeret i relation til disse aktiviteter.

(12)

Medlemsstaterne bør fastsætte regler om sanktioner for
overtrædelse af dette direktiv og sikre, at de håndhæves.
Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til
overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

(13)

For at sikre fornøden gennemsigtighed bør offentligheden have adgang til oplysninger om kvotetildelingen
og resultaterne af overvågningen af emissionerne, alene
med forbehold af de restriktioner, der er omhandlet i
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28.
januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger (1).

(14)

Medlemsstaterne bør forelægge en rapport om gennemførelsen af dette direktiv, udarbejdet på grundlag af
Rådets direktiv 91/692/EØF af 23. december 1991 om
standardisering og rationalisering af rapporterne om
gennemførelsen af en række miljødirektiver (2).

(15)

Medtagelse af yderligere anlæg i fællesskabsordningen
bør ske i overensstemmelse med bestemmelserne i dette
direktiv, og fællesskabsordningen udvides derved til at
omfatte emissioner af andre drivhusgasser end kuldioxid,
herunder fra aluminiumsektoren og kemiske aktiviteter.

(16)

Dette direktiv bør ikke være til hinder for, at en
medlemsstat opretholder eller indfører nationale handelsordninger, der regulerer drivhusgasemissionerne fra
andre aktiviteter end dem, der er anført i bilag I eller er
omfattet af fællesskabsordningen, eller fra anlæg, der
midlertidigt er undtaget fra fællesskabsordningen.

(1) EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26.
(2) EFT L 377 af 31.12.1991, s. 48.
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(17)

Medlemsstaterne kan deltage i international handel med
kvoter som parter i Kyoto-protokollen med andre parter,
som er opført i bilag B hertil.

(18)

En sammenhæng mellem fællesskabsordningen og
ordninger for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i tredjelande vil øge omkostningseffektiviteten ved
opfyldelsen af Fællesskabets emissionsreduktionsmål som
fastsat i beslutning 2002/358/EF om den fælles opfyldelse af forpligtelserne.

(19)

Projektbaserede mekanismer, herunder fælles gennemførelse (JI) og mekanismen for bæredygtig udvikling
(CDM), er vigtige for at nå målene om både at reducere
de globale drivhusgasemissioner og fremme omkostningseffektiviteten i fællesskabsordningen. I overensstemmelse med de relevante bestemmelser i Kyoto-protokollen og Marrakech-aftalerne bør anvendelsen af ovennævnte mekanismer supplere interne foranstaltninger,
som dermed kommer til at udgøre en betydelig del af
den samlede indsats.

(20)

Dette direktiv vil fremme anvendelsen af mere energieffektive teknologier, herunder kraftvarmeteknologi, som
frembringer færre emissioner pr. produktionsenhed,
mens Europa-Parlamentets og Rådets fremtidige direktiv
om fremme af kraftvarmeproduktion på grundlag af en
efterspørgsel efter nyttevarme på det indre energimarked
navnlig vil fremme kraftvarmeteknologi.

(21)

Rådets direktiv 96/61/EF af 24. september 1996 om
integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (3)
opstiller en generel ramme for forureningsforebyggelse
og -bekæmpelse, som kan danne udgangspunkt for
udstedelse af drivhusgasemissionstilladelser. Direktiv 96/
61/EF bør ændres for at sikre, at der ikke opstilles emissionsgrænseværdier for direkte drivhusgasemissioner fra
anlæg, der er omfattet af nærværende direktiv, og at
medlemsstaterne kan vælge ikke at fastsætte energieffektivitetskrav for forbrændingsenheder eller andre enheder,
som udsender kuldioxid på stedet, uden at dette berører
de øvrige krav i henhold til direktiv 96/61/EF.

(22)

Dette direktiv er foreneligt med De Forenede Nationers
rammekonvention om klimaændringer og Kyoto-protokollen. Det bør tages op til revision på baggrund af
udviklingen i denne sammenhæng samt under hensyntagen til erfaringerne med direktivets gennemførelse og
udviklingen med hensyn til overvågning af drivhusgasemissionerne.

(3) EFT L 257 af 10.10.1996, s. 26.
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(23)

(24)

(25)

(26)
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Handel med kvoter for emissioner bør indgå som en del
af en omfattende og sammenhængende pakke af politikker og foranstaltninger, der gennemføres på medlemsstats- og fællesskabsplan. Uden at dette berører anvendelsen af traktatens artikel 87 og 88, kan medlemsstaterne tage følgerne af lovgivning, fiskale tiltag eller andre
politikker, der forfølger de samme mål, i betragtning. I
forbindelse med revisionen af direktivet bør det fastslås, i
hvilken udstrækning disse mål er blevet nået.
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proportionalitetsprincippet i nævnte artikel går dette
direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå
dette mål —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Beskatningsinstrumentet kan være en national politik,
der sigter mod at begrænse emissioner fra anlæg, der er
midlertidigt undtaget.

Der bør gennemføres politikker og foranstaltninger på
medlemsstats- og fællesskabsniveau i alle økonomiske
sektorer i Den Europæiske Union og ikke kun i industriog energisektoren for at opnå betydelige begrænsninger
af emissionerne. Kommissionen bør navnlig beskæftige
sig med politikker og foranstaltninger på fællesskabsplan
med henblik på at lade transportsektoren yde et væsentligt bidrag til, at Fællesskabet og medlemsstaterne
opfylder deres forpligtelser med hensyn til klimaændringer i henhold til Kyoto-protokollen.

Uanset de markedsbaserede mekanismers mange muligheder bør Den Europæiske Unions strategi vedrørende
begrænsning af klimaændringer bygge på en balance
mellem fællesskabsordningen og andre former for EFforanstaltninger, nationale og internationale foranstaltninger.

Formål
Ved dette direktiv fastlægges en ordning for handel med kvoter
for drivhusgasemissioner i Fællesskabet (i det følgende benævnt
»fællesskabsordningen«) med henblik på at fremme reduktionen
af drivhusgasemissioner på en omkostningseffektiv og økonomisk effektiv måde.

Artikel 2
Anvendelsesområde
1. Dette direktiv finder anvendelse på emissioner fra de i
bilag I opførte aktiviteter og de drivhusgasser, der er anført i
bilag II.
2. Anvendelsen af dette direktiv berører ikke eventuelle krav
i henhold til direktiv 96/61/EF.

Artikel 3
(27)

I dette direktiv overholdes de grundlæggende rettigheder
og de principper, som anerkendes i bl.a. Den Europæiske
Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Definitioner
I dette direktiv forstås ved:

(28)

(29)

(30)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af
dette direktiv 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).

Kommissionen må ikke kunne ændre kriterium 1), 5) og
7) i bilag III efter udvalgsproceduren. Ændringer for
perioder efter 2012 bør udelukkende gennemføres efter
den fælles beslutningsprocedure.

Da målet for den påtænkte handling, nemlig etablering
af en fællesskabsordning, ikke i tilstrækkelig grad kan
opfyldes af medlemsstaterne og derfor, på grund af
handlingens omfang og virkninger, bedre kan gennemføres på fællesskabsplan, kan Fællesskabet træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet i traktatens artikel 5. I overensstemmelse med

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

a) »kvote«: ret til i en nærmere angivet periode at udlede et ton
kuldioxidækvivalent, der kun er gyldig til opfyldelse af
kravene i dette direktiv, og som kan overdrages efter
bestemmelserne i dette direktiv
b) »emissioner«: udledning af drivhusgasser i atmosfæren fra
kilder i et anlæg
c) »drivhusgasser«: de i bilag II nævnte gasser
d) »drivhusgasemissionstilladelse«: tilladelse udstedt i overensstemmelse med artikel 5 og 6
e) »anlæg«: en stationær teknisk enhed, hvor en eller flere af de
i bilag I nævnte aktiviteter udføres tillige med eventuelle
andre direkte tilknyttede aktiviteter, der har en teknisk
forbindelse med aktiviteterne på stedet, og som kan have
indvirkning på emissioner og forurening
f) »driftsleder«: en person, der driver eller kontrollerer et anlæg,
eller som efter national lovgivning har fået overdraget afgørende økonomiske beføjelser med hensyn til den tekniske
drift heraf
g) »person«: en fysisk eller juridisk person

25.10.2003

Den Europæiske Unions Tidende

DA

L 275/35

h) »nytilkommen«: et anlæg, der udfører en eller flere af de i
bilag I nævnte aktiviteter, og som har fået en drivhusgasemissionstilladelse eller har fået ajourført sin drivhusgasemissionstilladelse som følge af en ændring af anlæggets karakter
eller funktion eller som følge af en udvidelse af anlægget
efter den nationale kvotetildelingsplan er blevet forelagt
Kommissionen

En drivhusgasemissionstilladelse kan omfatte et eller flere anlæg
beliggende på samme område og drevet af samme driftsleder.

i) »offentligheden«: en eller flere personer samt i henhold til
national lovgivning eller praksis foreninger, organisationer
og grupper af personer

b) en beskrivelse af aktiviteterne og emissionerne fra anlægget

j) »ton kuldioxidækvivalent«: et ton kuldioxid (CO2) eller
enhver anden af de i bilag II nævnte drivhusgasser i en
mængde med et tilsvarende globalt opvarmningspotentiale.

2.

Drivhusgasemissionstilladelser skal indeholde følgende:

a) driftslederens navn og adresse

c) overvågningskrav med angivelse af overvågningsmetodologi
og -hyppighed
d) rapporteringskrav, og
e) en forpligtelse til at returnere kvoter svarende til anlæggets
samlede emissioner i hvert kalenderår, som verificeret efter
artikel 15, senest fire måneder efter årets udgang.

Artikel 4
Drivhusgasemissionstilladelser

Artikel 7
Medlemsstaterne sikrer, at anlæg fra den 1. januar 2005 kun
udfører de i bilag I opførte aktiviteter, hvorved der udledes en
for den pågældende aktivitet anført gas, hvis anlæggets driftsleder er i besiddelse af en tilladelse udstedt af en kompetent
myndighed i overensstemmelse med artikel 5 og 6, eller
anlægget midlertidigt er undtaget fra Fællesskabets ordning for
handel med kvoter i medfør af artikel 27.

Artikel 5

Ændringer vedrørende anlæg
Driftslederen underretter den kompetente myndighed om planlagte ændringer i anlæggets art eller drift eller udvidelse af
anlægget, som kan medføre, at drivhusgasemissionstilladelsen
skal ajourføres. I påkommende tilfælde ajourfører den kompetente myndighed tilladelsen. Hvis anlæggets driftsleder udskiftes,
ajourfører den kompetente myndighed tilladelsen med den nye
driftsleders navn og adresse.

Ansøgning om drivhusgasemissionstilladelse
En ansøgning til den kompetente myndighed om en drivhusgasemissionstilladelse skal indeholde en beskrivelse af:

Artikel 8

a) anlægget og dettes aktiviteter, herunder den anvendte teknologi

Samordning med direktiv 96/61/EF

b) de råstoffer og hjælpematerialer, hvis anvendelse kan
forventes at føre til gasemissioner opført i bilag I
c) kilderne til gasemissioner opført i bilag I fra anlægget, og
d) planlagte foranstaltninger til overvågning og rapportering af
emissionerne efter de retningslinjer, der er vedtaget i
henhold til artikel 14.
Ansøgningen skal også indeholde et ikke-teknisk resumé af de i
første afsnit omhandlede oplysninger.

for

og

indholdet af
tilladelsen

Artikel 9
National tildelingsplan

Artikel 6
Vilkårene

For anlæg, der udfører aktiviteter, som er opført i bilag I til
direktiv 96/61/EF, træffer medlemsstaterne de nødvendige
foranstaltninger for at sikre, at vilkårene og proceduren for
udstedelse af en drivhusgasemissionstilladelse er samordnede
med vilkårene og proceduren for den i det nævnte direktiv
omhandlede godkendelse. Kravene i artikel 5, 6, og 7 i nærværende direktiv kan integreres i de i direktiv 96/61/EF omhandlede procedurer.

drivhusgasemissions-

1.
Den kompetente myndighed udsteder en drivhusgasemissionstilladelse, hvorved der gives tilladelse til at udlede drivhusgasser fra et anlæg i sin helhed eller fra dele af dette, hvis den
finder det godtgjort, at driftslederen er i stand til at overvåge og
rapportere emissionerne.

1. For hver af de i artikel 11, stk. 1 og 2, omhandlede
perioder udarbejder hver medlemsstat en national plan med
angivelse af den samlede mængde kvoter, den vil tildele for den
pågældende periode, og hvordan den vil tildele dem. Planen
skal være baseret på objektive og gennemsigtige kriterier,
herunder kriterierne i bilag III, under skyldig hensyntagen til
offentlighedens bemærkninger. Med forbehold af traktaten
udarbejder Kommissionen senest den 31. december 2003
retningslinjer for opfyldelsen af kriterierne i bilag III.
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For perioden i artikel 11, stk. 1, skal planen offentliggøres og
forelægges Kommissionen og de andre medlemsstater senest
den 31. marts 2004. For de følgende perioder skal planen
offentliggøres og forelægges Kommissionen og de andre
medlemsstater senest atten måneder inden den pågældende
periodes begyndelse.

25.10.2003

4. Den kompetente myndighed udsteder hvert år i den i stk.
1 eller 2 omhandlede periode en del af den samlede kvotemængde senest den 28. februar samme år.

Artikel 12
2.
De nationale tildelingsplaner gennemgås i det i artikel 23,
stk. 1, nævnte udvalg.
3.
Kommissionen kan senest tre måneder efter en medlemsstats forelæggelse af en national tildelingsplan i henhold til stk.
1 afvise planen eller en del heraf, hvis den er uforenelig med
kriterierne i bilag III eller med artikel 10. Medlemsstaten træffer
kun afgørelse i henhold til artikel 11, stk. 1 eller 2, hvis foreslåede ændringer er godkendt af Kommissionen. En afgørelse
om afslag truffet af Kommissionen skal begrundes.

Artikel 10
Tildelingsmetode
For den treårsperiode, der begynder den 1. januar 2005, tildeler
medlemsstaterne mindst 95 % af kvoterne gratis. For den
femårsperiode, der begynder den 1. januar 2008, tildeler
medlemsstaterne mindst 90 % af kvoterne gratis.

Artikel 11

Overdragelse, returnering og annullering af kvoter
1. Medlemsstaterne sørger for, at kvoter kan overdrages
mellem
a) personer i Fællesskabet
b) personer i Fællesskabet og personer i tredjelande, hvor
sådanne kvoter er anerkendt efter proceduren i artikel 25,
uden andre restriktioner end dem, der er fastsat i eller
vedtaget i henhold til dette direktiv.
2. Medlemsstaterne sørger for, at kvoter, der udstedes af en
kompetent myndighed i en anden medlemsstat, anerkendes
med henblik på opfyldelse af en driftsleders forpligtelser efter
stk. 3.
3. Medlemsstaterne søger for, at driftslederen for hvert
anlæg senest den 30. april hvert år returnerer et antal kvoter
svarende til de samlede emissioner fra det pågældende anlæg i
det foregående kalenderår, som verificeret efter artikel 15, og at
disse kvoter derefter annulleres.
4. Medlemsstaterne tager de nødvendige skridt til at sikre, at
kvoter når som helst bliver annulleret efter anmodning fra indehaveren.

Tildeling og udstedelse af kvoter
1.
For den treårsperiode, der begynder den 1. januar 2005,
træffer hver medlemsstat afgørelse om den samlede mængde
kvoter, den vil tildele for denne periode, og om tildelingen
heraf til driftslederen af hvert anlæg. Afgørelsen træffes senest
tre måneder inden periodens begyndelse og baseres på
medlemsstatens nationale tildelingsplan, som er udarbejdet i
henhold til artikel 9 og i overensstemmelse med artikel 10,
under skyldig hensyntagen til offentlighedens bemærkninger.
2.
For den femårsperiode, der begynder den 1. januar 2008,
og for hver efterfølgende femårsperiode, træffer hver medlemsstat afgørelse om den samlede mængde kvoter, den vil tildele
for denne periode, og påbegynder processen for tildeling heraf
til driftslederen af hvert anlæg. Afgørelsen træffes mindst tolv
måneder inden den pågældende periodes begyndelse og baseres
på medlemsstatens nationale tildelingsplan, som er udarbejdet i
henhold til artikel 9 og i overensstemmelse med artikel 10,
under skyldig hensyntagen til offentlighedens bemærkninger.
3.
Afgørelser, der træffes i henhold til stk. 1 eller 2, skal
være i overensstemmelse med traktatens bestemmelser, særlig
artikel 87 og 88. Når medlemsstaterne træffer afgørelse om
tildeling, tager de hensyn til behovet for at give nytilkomne
adgang til kvoter.

Artikel 13
Kvoternes gyldighed
1. Kvoter er gyldige for emissioner i den i artikel 11, stk. 1
eller 2, omhandlede periode, for hvilken de er udstedt.
2. Fire måneder efter begyndelsen af den første af de i artikel
11, stk. 2, omhandlede femårsperioder annullerer den kompetente myndighed kvoter, der ikke længere er gyldige, og som
ikke er returneret og annulleret i overensstemmelse med artikel
12, stk. 3.
Medlemsstaterne kan udstede kvoter til personer for den igangværende periode til erstatning af kvoter, som disse havde, men
som er annulleret i overensstemmelse med første afsnit.
3. Fire måneder efter begyndelsen af hver af de i artikel 11,
stk. 2, omhandlede efterfølgende femårsperioder, annullerer
den kompetente myndighed kvoter, der ikke længere er gyldige,
og som ikke er returneret og annulleret i overensstemmelse
med artikel 12, stk. 3.
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Medlemsstaterne udleverer kvoter til personer for den igangværende periode til erstatning af kvoter, som disse havde, men
som er annulleret i overensstemmelse med første afsnit.

Artikel 14
Retningslinjer for overvågning og rapportering af emissioner
1.
Efter proceduren i artikel 23, stk. 2, vedtager Kommissionen senest den 30. september 2003 retningslinjer for overvågning og rapportering af emissioner fra aktiviteterne i bilag I af
de drivhusgasser, der er anført for de pågældende aktiviteter.
Retningslinjerne baseres på principperne for overvågning og
rapportering i bilag IV.
2.
Medlemsstaterne sørger for, at emissionerne overvåges i
overensstemmelse med retningslinjerne.
3.
Medlemsstaterne sørger for, at hver driftsleder for et
anlæg til den kompetente myndighed rapporterer emissionerne
fra det pågældende anlæg i hvert kalenderår efter udgangen af
det pågældende år i overensstemmelse med retningslinjerne.

Artikel 15
Verifikation
Medlemsstaterne sørger for, at de rapporter, driftslederne forelægger i henhold til artikel 14, stk. 3, verificeres efter kriterierne
i bilag V, og at den kompetente myndighed underrettes herom.
Medlemsstaterne sørger for, at en driftsleder, hvis rapport
vedrørende emissioner i det foregående år ikke er bedømt som
tilfredsstillende efter kriterierne i bilag V senest den 31. marts
hvert år, ikke kan overdrage yderligere kvoter, før en rapport
fra den pågældende driftsleder er bedømt som tilfredsstillende.
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3. Medlemsstaterne sørger for, at en driftsleder, der ikke
returnerer tilstrækkelige kvoter senest den 30. april hvert år til
dækning af sine emissioner i det foregående år, pålægges en
bøde for overskridelse af emissionskvoterne. Bøden for overskridelse af emissionskvoter andrager 100 EUR for hvert ton
kuldioxidækvivalent fra det anlæg, for hvilket driftslederen ikke
har returneret kvoter. Betaling af bøden for overskridelse af
emissionskvoter fritager ikke driftslederen for forpligtelsen til at
returnere en kvotemængde svarende til de kvoteoverskridende
emissioner, når vedkommende returnerer kvoter for det
følgende kalenderår.
4. I den treårsperiode, der begynder den 1. januar 2005,
anvender medlemsstaterne en lavere bøde for kvoteoverskridelse på 40 EUR for hvert ton kuldioxidækvivalent fra det
anlæg, for hvilket driftslederen ikke har returneret kvoter. Betaling af bøden for overskridelse af emissionskvoter fritager ikke
driftslederen for forpligtelsen til at returnere en kvotemængde
svarende til de kvoteoverskridende emissioner, når vedkommende returnerer kvoter for det følgende kalenderår.

Artikel 17
Adgang til oplysninger
Afgørelser vedrørende tildeling af kvoter og emissionsrapporter,
der kræves ifølge drivhusgasemissionstilladelsen, og som den
kompetente myndighed er i besiddelse af, gøres tilgængelige for
offentligheden ved myndighedens foranstaltning, jf. dog restriktionerne i artikel 3, stk. 3 og artikel 4, i direktiv 2003/4/EF.

Artikel 18
Den kompetente myndighed
Medlemsstaterne træffer passende administrative foranstaltninger, herunder udpegning af den eller de kompetente
myndigheder, til gennemførelse af dette direktiv. Udpeges mere
end én kompetent myndighed, skal deres opgaver i henhold til
dette direktiv samordnes.

Artikel 16
Sanktioner
1.
Medlemsstaterne fastsætter sanktioner for overtrædelse af
de nationale bestemmelser, der vedtages i henhold til dette
direktiv, og træffer de fornødne foranstaltninger til at sikre, at
sanktionerne håndhæves. Sanktionerne skal være effektive, stå i
et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om disse
bestemmelser senest den 31. december 2003 og underretter
den omgående om efterfølgende ændringer.
2.
Medlemsstaterne sørger for at offentliggøre navnene på
driftsledere, der ikke overholder kravene om returnering af
tilstrækkelige kvoter i henhold til artikel 12, stk. 3.

Artikel 19
Registre
1. Medlemsstaterne sørger for oprettelse og ajourføring af et
register til nøjagtig bogføring af udstedelse, beholdning, overdragelse og annullering af kvoter. Medlemsstaterne kan føre
deres registre inden for rammerne af et konsolideret system
sammen med en eller flere andre medlemsstater.
2. Enhver person kan besidde kvoter. Registret skal være
tilgængeligt for offentligheden og indeholde særskilte konti til
bogføring af de kvoter, som besiddes af hver person, til og fra
hvem der er udstedt eller overdraget kvoter.
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3.
Med henblik på at gennemføre dette direktiv vedtager
Kommissionen efter proceduren i artikel 23, stk. 2, en forordning om et standardiseret og sikkert system med registre i form
af standardiserede elektroniske databaser, der indeholder fælles
data til sporing af udlevering, besiddelse, overdragelse og annullering af kvoter, til sikring af offentlig adgang, henholdsvis den
fornødne fortrolighed og til sikring af, at overdragelser ikke er i
strid med forpligtelser, der følger af Kyoto-protokollen.
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3. Kommissionen foranstalter udveksling af oplysninger
mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder om forhold
i forbindelse med tildeling, registrenes funktionsmåde, overvågning, rapportering, verifikation og overholdelse.

Artikel 22
Ændring af bilag III

Artikel 20

Central administrator

Kommissionen kan efter proceduren i artikel 23, stk. 2 for
perioden 2008-12, ændre bilag III, med undtagelse af kriterium
1), 5) og 7), på baggrund af de i artikel 21 nævnte rapporter og
erfaringerne med anvendelsen af dette direktiv.

1.
Kommissionen udpeger en central administrator, der skal
føre en uafhængig transaktionsjournal til bogføring af udstedelse, overdragelse og annullering af kvoter.

Artikel 23
Udvalg

2.
Gennem den uafhængige transaktionsjournal fører den
centrale administrator automatiseret kontrol med hver transaktion i registrene til sikring af, at der ikke forekommer uregelmæssigheder i forbindelse med udstedelse, overdragelse og
annullering af kvoter.

3.
Påvises der uregelmæssigheder i forbindelse med den
automatiserede kontrol, underretter den centrale administrator
den eller de pågældende medlemsstater herom, og disse registrerer ikke de pågældende transaktioner eller eventuelle yderligere transaktioner vedrørende de pågældende kvoter, før
uregelmæssighederne er bragt til ophør.

1. Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat ved
artikel 8 i beslutning 93/389/EØF.
2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i
afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.
Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes
til tre måneder.
3.

Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 21

Artikel 24

Rapportering fra medlemsstaterne

Procedurer for ensidig medtagelse af yderligere aktiviteter
og gasser

1.
Medlemsstaterne forelægger hvert år Kommissionen en
rapport om anvendelsen af dette direktiv. I rapporten lægges
der særlig vægt på ordninger for tildeling af kvoter, de nationale registres funktionsmåde, anvendelsen af overvågnings- og
rapporteringsretningslinjerne, verifikation og spørgsmål vedrørende direktivets overholdelse samt den eventuelle skattemæssige behandling af kvoter. Den første rapport tilsendes Kommissionen senest den 30. juni 2005. Rapporten udarbejdes på
grundlag af et spørgeskema eller et forlæg, som udarbejdes af
Kommissionen efter proceduren i artikel 6 i direktiv 91/692/
EØF. Spørgeskemaet eller forlægget tilsendes medlemsstaterne
senest seks måneder inden afleveringsfristen for den første
rapport.

2.
På grundlag af de i stk. 1 nævnte rapporter offentliggør
Kommissionen en rapport om anvendelsen af dette direktiv
senest tre måneder efter modtagelsen af rapporterne fra
medlemsstaterne.

1. Fra 2008 kan medlemsstaterne anvende handel med emissionskvoter i overensstemmelse med dette direktiv på aktiviteter, anlæg og drivhusgasser, der ikke er anført i bilag I,
forudsat at medtagelsen af sådanne aktiviteter, anlæg og drivhusgasser godkendes af Kommissionen efter proceduren i
artikel 23, stk. 2, idet der skal tages hensyn til alle relevante
kriterier, herunder navnlig virkningerne for det indre marked,
mulig konkurrenceforvridning, ordningens miljømæssige integritet og pålideligheden af den planlagte overvågnings- og
rapporteringssystem.
Fra 2005 kan medlemsstaterne på samme vilkår anvende
handel med emissionskvoter på anlæg, der udfører aktiviteter,
der er anført i bilag I, under kapacitetsgrænser, der er
omhandlet i dette bilag.
2. Tildelinger til anlæg, der udfører sådanne aktiviteter, skal
anføres i den nationale tildelingsplan, der er nævnt i artikel 9.
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3.
Kommissionen kan på eget initiativ eller skal efter
anmodning fra en medlemsstat vedtage overvågnings- og
rapporteringsretningslinjer for emissioner fra aktiviteter, installationer og drivhusgasser, der ikke er anført i bilag I, i overensstemmelse med proceduren i artikel 23, stk. 2, hvis overvågningen af og rapporteringen om disse emissioner kan foretages
tilstrækkelig præcist.
4.
For det tilfælde, at der indføres sådanne foranstaltninger,
skal det i forbindelse med revisioner i medfør af artikel 30 også
overvejes, om bilag I skal ændres, så det på en harmoniseret
måde kommer til at omfatte emissioner fra disse aktiviteter i
hele Fællesskabet.

Artikel 25
Sammenhæng med andre ordninger for handel med kvoter
for drivhusgasemissioner
1.
Der bør indgås aftaler med de tredjelande, der er opført i
bilag B til Kyoto-protokollen, og som har ratificeret protokollen, med henblik på gensidig anerkendelse af kvoter mellem
Fællesskabets ordning for handel med kvoter og andre
ordninger for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i
overensstemmelse med bestemmelserne i traktatens artikel 300.
2.
Er der indgået en af de i stk. 1 omhandlede aftaler udarbejder Kommissionen efter proceduren i artikel 23, stk. 2, de
fornødne bestemmelser om gensidig anerkendelse af kvoter i
henhold til den pågældende aftale.
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De tre foregående afsnit finder ikke anvendelse på anlæg,
der midlertidigt er udelukket fra Fællesskabets ordning for
handel med kvoter for drivhusgasemissioner i overensstemmelse med artikel 27 i direktiv 2003/87/EF.
(*) EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32.«

Artikel 27
Midlertidig undtagelse for visse anlæg
1. Medlemsstaterne kan anmode Kommissionen om, at
anlæg midlertidigt og ikke længere end til den 31. december
2007 undtages fra fællesskabsordningen. I sådanne anmodninger opføres sådanne anlæg, og anmodningerne skal offentliggøres.
2. Hvis Kommissionen efter at have taget offentlighedens
eventuelle bemærkninger til en anmodning i betragtning efter
proceduren i artikel 23, stk. 2, beslutter, at anlæggene:
a) som et resultat af de nationale politikker vil begrænse deres
emissioner lige så meget, som hvis de var omfattet af
bestemmelserne i dette direktiv
b) vil være underlagt overvågnings-, rapporterings- og verifikationskrav svarende til dem, der er fastsat i artikel 14 og 15,
og
c) vil få pålagt sanktioner, der mindst svarer til dem, der er
omhandlet i artikel 16, stk. 1 og 4, hvis de ikke opfylder de
nationale krav.
undtager den midlertidigt disse anlæg fra fællesskabsordningen.

Artikel 26
Ændring af direktiv 96/61/EF
I artikel 9, stk. 3, i direktiv 96/61/EF indsættes som de sidste
afsnit:
»Er drivhusgasemissioner fra et anlæg anført i bilag I til
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13.
oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af
Rådets direktiv 96/61/EF (*) i tilknytning til en aktivitet i
det pågældende anlæg, skal godkendelsen ikke omfatte en
emissionsgrænseværdi for direkte emissioner af denne gas,
medmindre det er nødvendigt for at forhindre betydelig
lokal forurening.
For så vidt angår aktiviteter, der er anført i bilag I til
direktiv 2003/87/EF, kan medlemsstaterne vælge ikke at
fastsætte energieffektivitetskrav for forbrændingsenheder
eller andre enheder, som udsender kuldioxid på stedet.
Om nødvendigt ændrer de kompetente myndigheder
godkendelsen i overensstemmelse hermed.

Det skal sikres, at der ikke opstår forvridning af det indre
marked.

Artikel 28
Oprettelse af puljer
1. Medlemsstaterne kan tillade, at driftsledere af anlæg, der
udfører en af de i bilag I nævnte aktiviteter, opretter en pulje af
anlæg med samme aktivitet for den periode, der er fastsat i
artikel 11, stk. 1, og/eller den første femårsperiode, der er
fastsat i artikel 11, stk. 2, i overensstemmelse med nærværende
artikels stk. 2-6.
2. Driftsledere af anlæg med en af de i bilag I nævnte aktiviteter, som ønsker at oprette en pulje, ansøger den kompetente
myndighed herom med angivelse af, hvilke anlæg det drejer sig
om og for hvilken periode de ønsker at oprette en pulje, samt
beviser for, at en puljeforvalter vil være i stand til at opfylde
forpligtelserne i stk. 3 og 4.
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3.
Driftsledere, der ønsker at oprette en pulje, udnævner en
puljeforvalter, som:
a) får udleveret den samlede mængde kvoter, der er beregnet af
driftslederne pr. anlæg, uanset artikel 11
b) får ansvaret for at returnere kvoter svarende til de samlede
emissioner fra anlæggene i puljen, uanset artikel 6, stk. 2,
litra e), og artikel 12, stk. 3, samt
c) forhindres i at overdrage yderligere kvoter i tilfælde af, at en
driftsleders rapport ikke er bedømt som tilfredsstillende i
medfør af artikel 15.

4.
Puljeforvalteren pålægges sanktioner ved overtrædelse af
kravet om at returnere tilstrækkelige kvoter til at dække de
samlede emissioner fra anlæggene i puljen, uanset artikel 16,
stk. 2, 3 og 4.

5.
En medlemsstat, der ønsker at tillade oprettelse af en eller
flere puljer, indsender den i stk. 2 nævnte ansøgning til
Kommissionen. For så vidt andet ikke følger af traktaten, kan
Kommissionen inden for tre måneder efter modtagelsen afvise
en ansøgning, der ikke opfylder kravene i dette direktiv. En
sådan afgørelse skal begrundes. I tilfælde af afvisning kan
medlemsstaten kun tillade, at puljen oprettes, hvis de foreslåede
ændringer accepteres af Kommissionen.

6.
Hvis en puljeforvalter ikke efterkommer de i stk. 4
nævnte sanktioner, hæfter de enkelte driftsledere af anlæggene i
puljen i henhold til artikel 12, stk. 3, og artikel 16 for emissioner fra deres egne anlæg.

Artikel 30

Revision og videreudvikling

1. På grundlag af erfaringerne med overvågning af drivhusgasemissionerne kan Kommissionen senest den 31. december
2004 forelægge Europa-Parlamentet og Rådet et forslag til
ændring af bilag I med henblik på deri at inddrage andre aktiviteter og emissioner af de i bilag II anførte drivhusgasser.

2. På grundlag af erfaringerne med anvendelsen af dette
direktiv og de fremskridt, der gøres inden for overvågning af
drivhusgasemissionerne, samt på baggrund af udviklingen på
internationalt plan udarbejder Kommissionen en rapport om
direktivets anvendelse, idet den tager stilling til:
a) og om hvorledes bilag I bør ændres, således at det kommer
til at omfatte andre relevante sektorer, herunder bl.a. kemikalie-, aluminium- og transportsektorerne, aktiviteter og
emissioner af de i bilag II anførte andre drivhusgasser med
henblik på yderligere forbedring af ordningens økonomiske
effektivitet
b) forholdet mellem Fællesskabets handel med emissionskvoter
og den internationale handel med emissioner, der indledes i
2008
c) yderligere harmonisering af tildelingsmetoden, herunder
auktion for perioden efter 2012, og kriterierne for de nationale tildelingsplaner som omhandlet i bilag III
d) muligheden for at anvende tilgodehavender fra projektmekanismer
e) forholdet mellem emissionshandel og andre politikker og
foranstaltninger på medlemsstats- og fællesskabsplan,
herunder beskatning, der forfølger de samme mål
f) hvorvidt det er hensigtsmæssigt at have ét enkelt fællesskabsregister

Artikel 29

Force majeure

1.
I den i artikel 11, stk. 1, omhandlede periode kan
medlemsstaterne anmode Kommissionen om, at der for visse
anlægs vedkommende udstedes yderligere kvoter i tilfælde af
force majeure. Kommissionen vurderer, om der er tale om force
majeure, og giver, hvis dette er tilfældet, den pågældende
medlemsstat tilladelse til at udstede yderligere kvoter, der ikke
kan overdrages, til driftslederne af disse anlæg.

2.
Kommissionen udarbejder senest den 31. december 2003
og med forbehold af traktatens bestemmelser retningslinjer for,
hvornår force majeure kan anses at foreligge.

g) størrelsen af bøderne for overskridelse af emissionerne, bl.a.
under hensyn til inflationen
h) kvotemarkedets funktion, herunder navnlig eventuelle
markedsforstyrrelser
i) hvordan fællesskabsordningen tilpasses til et udvidet EU
j) oprettelse af puljer
k) hvorvidt det er praktisk at udarbejde benchmarks på fællesskabsplan som grundlag for kvotetildeling under hensyntagen til de bedste tilgængelige teknikker og cost-benefitanalyser.

Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet denne
rapport senest den 30. juni 2006, eventuelt ledsaget af forslag.
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3.
Sammenkobling af de projektbaserede mekanismer,
herunder fælles gennemførelse (JI) og mekanismen for bæredygtig udvikling (CDM), og fællesskabsordningen, er ønskelig
og vigtig for at nå målene om en reduktion af de globale drivhusgasemissioner og en omkostningseffektiv gennemførelse af
Fællesskabets ordning. Derfor vil emissionstilgodehavender fra
de projektbaserede mekanismer blive anerkendt til anvendelse i
denne ordning efter regler, som Europa-Parlamentet og Rådet
vedtager på forslag af Kommissionen, og som bør finde anvendelse parallelt med fællesskabsordningen i 2005. I overensstemmelse med de relevante bestemmelser i Kyoto-protokollen og
Marrakech-aftalerne supplerer anvendelsen af ovennævnte
mekanismer de interne foranstaltninger.

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

Artikel 31

Adressater

Gennemførelse
1.
Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv
senest den 31. december 2003. De underretter straks Kommissionen herom. Kommissionen underretter de øvrige medlemsstater om disse love og administrative bestemmelser.
Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en
henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen
ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 32
Ikrafttræden
Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.
Artikel 33

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Luxembourg, den 13. oktober 2003.
På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

P. COX

G. ALEMANNO

Formand

Formand

L 275/42

DA

Den Europæiske Unions Tidende

25.10.2003

BILAG I
KATEGORIER AF AKTIVITETER OMHANDLET I ARTIKEL 2, STK. 1, 3 OG 4, ARTIKEL 14, STK. 1, 28 OG 30
1. Anlæg eller dele af anlæg, der benyttes til forskning, udvikling og testning af nye produkter, er ikke omfattet af dette
direktiv.
2. Tærskelværdierne nedenfor vedrører generelt produktionskapacitet eller ydelse. Hvis samme driftsleder i samme anlæg
eller på samme område gennemfører flere aktiviteter henhørende under samme rubrik, lægges kapaciteten af disse
aktiviteter sammen.
Aktiviteter

Drivhusgasser

Energirelaterede aktiviteter
Energiproducerende anlæg med en indfyret effekt på mere end 20 MW (undtagen
anlæg til forbrænding af farligt affald eller kommunalt affald)

Kuldioxid

Mineralolieraffinaderier

Kuldioxid

Koksværker

Kuldioxid

Produktion og forarbejdning af ferrometaller
Anlæg til ristning eller sintring af malm (herunder svovlholdigt malm)

Kuldioxid

Anlæg til produktion af støbejern eller stål (første eller anden smeltning) med
dertil hørende strengstøbning og med en kapacitet på mere end 2,5 tons/time

Kuldioxid

Mineralindustri
Anlæg til fremstilling af klinker (cement) i roterovne med en produktionskapacitet
på mere end 500 tons/dag eller kalk i roterovne med en produktionskapacitet på
mere end 50 tons/dag eller i andre ovne med en produktionskapacitet på mere
end 50 tons/dag

Kuldioxid

Anlæg til fremstilling af glas, herunder glasfibre, med en smeltekapacitet på mere
end 20 tons/dag

Kuldioxid

Anlæg til fremstilling af keramiske produkter ved brænding, navnlig tagsten,
mursten, ildfaste sten, fliser, stentøj og porcelæn, med en produktionskapacitet på
mere end 75 tons/dag, og/eller en kapacitet på mere end 4 m3/dag og en sættetæthed pr. ovn på mere end 300 kg/m3

Kuldioxid

Andre aktiviteter
Industrianlæg til fremstilling af:
a) papirmasse af træ eller andre fibermaterialer

Kuldioxid

b) papir og pap med en produktionskapacitet på mere end 20 tons/dag

Kuldioxid
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BILAG II
DRIVHUSGASSER OMHANDLET I ARTIKEL 3 OG 30
Kuldioxid (CO2)
Methan (CH4)
Nitrogenoxid (N2O)
Hydrofluorcarboner (HFC)
Perfluorcarboner (PFC)
Svovlhexafluorid (SF6).

BILAG III
KRITERIER FOR NATIONALE TILDELINGSPLANER SOM OMHANDLET I ARTIKEL 9, 22 OG 30
1) Den samlede mængde kvoter, der skal tildeles for den pågældende periode, skal være i overensstemmelse med
medlemsstatens forpligtelse til at begrænse sine emissioner efter beslutning 2002/358/EF og Kyoto-protokollen
under hensyn til den andel, som disse kvoter udgør af de samlede emissioner i forhold til emissionerne fra kilder,
der ikke er omfattet af dette direktiv, og de nationale energipolitikker, og skal være i overensstemmelse med det
nationale klimaændringsprogram. Den samlede mængde kvoter, der skal tildeles, skal ikke være større end den
mængde, der kan forventes at være nødvendig med henblik på en nøje anvendelse af kriterierne i dette bilag. Inden
2008 skal mængden af kvoter være tilpasset bestræbelserne på at nå eller overgå hver enkelt medlemsstats mål som
fastsat i beslutning 2002/358/EF og Kyoto-protokollen.
2) Den samlede mængde kvoter, der skal tildeles, skal være i overensstemmelse med vurderingen af de faktiske og
forventede fremskridt hen imod opfyldelsen af medlemsstaternes bidrag til Fællesskabets forpligtelser i medfør af
beslutning 93/389/EØF.
3) Den mængde kvoter, der skal tildeles, skal være i overensstemmelse med det potentiale, herunder det teknologiske
potentiale, som de anlæg, der er omfattet af denne ordning, har med hensyn til at reducere emissionerne. Medlemsstaterne kan basere deres kvotefordeling på de gennemsnitlige drivhusgasemissioner pr. produkt inden for hver aktivitet og de fremskridt, der kan gøres inden for disse aktiviteter.
4) Planen skal være i overensstemmelse med andre relevante fællesskabslovgivning og -foranstaltninger. Der bør tages
hensyn til uundgåelige stigninger i emissionerne som følge af nye lovfæstede krav.
5) Planen må ikke diskriminere mellem selskaber eller sektorer på en sådan måde, at visse virksomheder eller aktiviteter
begunstiges ubehørigt, jf. kravene i traktaten, navnlig artikel 87 og 88.
6) Planen skal indeholde oplysninger om, hvordan nytilkomne vil kunne deltage i fællesskabsordningen i den pågældende medlemsstat.
7) Planen kan tilgodese en tidlig indsats og skal indeholde oplysninger om, hvordan der vil blive taget hensyn til en
sådan indsats. Medlemsstaterne kan ved udarbejdelsen af deres nationale tildelingsplaner anvende benchmarks udledt
af referencedokumenter om de bedste tilgængelige teknikker, og disse benchmarks kan indeholde et element af
hensyntagen til en tidlig indsats.
8) Planen skal indeholde oplysninger om, hvordan der tages hensyn til ren teknologi, herunder energieffektive teknologier.
9) Planen skal indeholde bestemmelser om, hvordan offentligheden kan fremsætte bemærkninger, og oplysninger om,
hvordan disse bemærkninger vil blive taget behørigt i betragtning, inden der træffes afgørelse om tildeling af kvoter.
10) Planen skal indeholde en liste over de anlæg, der er omfattet af dette direktiv, og over de kvotemængder, som det er
hensigten at tildele hvert enkelt anlæg.
11) Planen kan indeholde oplysninger om, hvordan der tages hensyn til konkurrence fra lande/enheder uden for EU.
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BILAG IV
PRINCIPPER FOR OVERVÅGNING OG RAPPORTERING SOM OMHANDLET I ARTIKEL 14, STK. 1
Overvågning af kuldioxidemissioner
Emissionerne overvåges på grundlag af beregninger eller målinger.
Beregning
Til beregning af emissionerne anvendes følgende formel:
Aktivitetsdata × emissionsfaktor × oxidationsfaktor
Aktivitetsdataene (anvendt brændsel, produktionsrate osv.) overvåges på grundlag af oplysninger om brændsels- og
råstofleverancer eller målinger.
Der skal anvendes anerkendte emissionsfaktorer. Aktivitetsspecifikke emissionsfaktorer kan anvendes for alle former for
brændsel. Standardfaktorer kan anvendes for alle former for brændsel, undtagen ikke-kommercielle brændsler (brændbart
affald som f.eks. dæk og gasser fra industriprocesser). For kul skal der udarbejdes lagspecifikke standardfaktorer og for
naturgas EU-specifikke eller producentlandspecifikke standardfaktorer. IPCC-standardværdier kan anvendes for raffinaderiprodukter. Emissionsfaktoren for biomasse er nul.
Hvis der i emissionsfaktoren ikke er taget hensyn til, at noget af kulstoffet ikke oxideres, anvendes en yderligere oxidationsfaktor. Hvis der er beregnet aktivitetsspecifikke emissionsfaktorer, hvori der allerede er taget hensyn til oxidationen,
er det ikke nødvendigt at anvende en oxidationsfaktor.
Der anvendes standardoxidationsfaktorer udviklet i henhold til direktiv 96/61/EF, medmindre driftslederen kan påvise, at
aktivitetsspecifikke faktorer er mere nøjagtige.
Der foretages en særskilt beregning for hver aktivitet, for hvert anlæg og for hvert brændsel.
Måling
Ved måling af emissioner anvendes standardiserede eller anerkendte metoder, og målingen understøttes af emissionsberegninger.
Overvågning af emissioner af andre drivhusgasser
Der anvendes standardiserede eller anerkendte metoder, som udvikles af Kommissionen i samarbejde med samtlige relevante interessenter og vedtages efter proceduren i artikel 23, stk. 2.
Rapportering af emissioner
Hver driftsleder medtager følgende oplysninger i rapporten om et anlæg:
A. Identifikationsdata for anlægget, herunder:
— anlæggets navn
— anlæggets adresse, herunder postnummer og land
— arten og antallet af bilag I-aktiviteter, der udføres på anlægget
— adresse, telefonnummer, faxnummer og e-postadresse på en kontaktperson, og
— navnet på anlæggets ejer og på eventuelt moderselskab.
B. For hver bilag I-aktivitet, der udføres på det anlægsområde, for hvilket emissionerne beregnes:
— aktivitetsdata
— emissionsfaktorer
— oxidationsfaktorer
— samlede emissioner, og
— Usikkerhed.
C. For hver bilag I-aktivitet, der udføres på anlægsområdet, for hvilket emissionerne måles:
— samlede emissioner
— oplysninger om målemetodernes pålidelighed, og
— usikkerhed.
D. For emissioner fra forbrænding skal rapporten også indeholde oxidationsfaktoren, medmindre der i udviklingen af en
aktivitetsspecifik emissionsfaktor allerede er taget hensyn til oxidation.
Medlemsstaterne træffer foranstaltninger til at samordne rapporteringskravene med eventuelle eksisterende rapporteringskrav for at minimere virksomhedernes rapporteringsbyrde.
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BILAG V
KRITERIER FOR VERIFIKATION SOM OMHANDLET I ARTIKEL 15
Generelle principper
1) Emissioner fra hver af de i bilag I opførte aktiviteter verificeres.
2) I verifikationsprocessen tages der hensyn til rapporten i henhold til artikel 14, stk. 3, og til overvågning i det foregående år. Verifikationen skal omfatte overvågningssystemernes og de rapporterede emissionsdata og -oplysningers
pålidelighed, troværdighed og nøjagtighed, herunder navnlig:
a) de rapporterede aktivitetsdata og dermed forbundne målinger og beregninger
b) valg og anvendelse af emissionsfaktorer
c) beregninger til bestemmelse af de samlede emissioner, og
d) hvis er anvendes målinger: det hensigtsmæssige i valget og anvendelsen af målemetoder.
3) Rapporterede emissioner kan kun valideres, hvis det på grundlag af pålidelige og troværdige data og oplysninger er
muligt at bestemme emissionerne med en høj grad af sikkerhed. En høj grad af sikkerhed indebærer, at driftslederen kan påvise:
a) at der ikke er uoverensstemmelser i de rapporterede data
b) at indsamlingen af data er sket i overensstemmelse med de relevante videnskabelige standarder, og
c) at anlæggets optegnelser er fuldstændige og kohærente.
4) Verifikator gives adgang til alle anlægsområder og oplysninger af betydning for genstanden for verifikationen.
5) Verifikator tager i betragtning, om anlægget er registreret under Fællesskabets ordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS).

Metodologi

Stra te g i sk ana lyse
6) Verifikationen baseres på en strategisk analyse af alle de aktiviteter, der udføres i anlægget. Dette indebærer, at verifikator har overblik over alle aktiviteterne og deres betydning for emissionerne.

Proce sanalyse
7) Verifikation af de forelagte oplysninger foretages i givet fald på anlægsområdet. Verifikator anvender stikprøvekontrol for at kontrollere pålideligheden af de rapporterede data og oplysninger.

R i si koa n a l y se
8) Verifikator vurderer alle anlæggets emissionskilder for pålideligheden af dataene om hver enkelt kilde, som bidrager
til anlæggets samlede emissioner.
9) På grundlag af denne analyse påpeger verifikator udtrykkeligt de kilder, hvor risikoen for fejlberegning er stor, og
andre aspekter ved overvågnings- og rapporteringsproceduren, som vil kunne bidrage til fejlberegning af de
samlede emissioner. Det drejer sig navnlig om valget af emissionsfaktorer og beregningerne til bestemmelse af
emissionerne fra enkelte emissionskilder. Der lægges særlig vægt på de emissionskilder og de aspekter ved overvågningsproceduren, der er behæftet med stor fejlrisiko.
10) Verifikator tager hensyn til de risikostyringsmetoder, driftslederen måtte anvende for at minimere graden af usikkerhed.

Ra ppor t
11) Verifikator udarbejder en rapport om valideringsprocessen, hvori det anføres, om rapporten i henhold til artikel
14, stk. 3, er fyldestgørende. I verifikators rapport anføres alle spørgsmål vedrørende det udførte arbejde. Der kan
afgives en erklæring om, at rapporten i henhold til artikel 14, stk. 3, er fyldestgørende, hvis verifikator mener, at
oplysningerne heri om de samlede emissioner i det væsentlige ikke er urigtige.
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M i n dstekr a v ti l v e r i f i ka tor s komp ete nc e
12) Verifikator er uafhængig af driftslederen, udfører sin opgave på en objektiv og professionel måde og er bekendt
med:
a) bestemmelserne i dette direktiv såvel som relevante standarder og retningslinjer, som Kommissionen har
vedtaget i henhold til artikel 14, stk. 1
b) de lovfæstede, regulatoriske og administrative krav, der gælder for de aktiviteter, der verificeres, og
c) tilblivelsen af alle oplysningerne vedrørende de enkelte emissionskilder i anlægget, navnlig hvad angår indsamling, måling, beregning og rapportering af data.
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II
(Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 23. oktober 2003
om midlertidig handel med sædekorn af arterne Secale cereale og Triticum durum, der ikke opfylder
kravene i Rådets direktiv 66/402/EØF
(meddelt under nummer K(2003) 3862)
(EØS-relevant tekst)

(2003/765/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets direktiv 66/402/EØF af 14. juni
1966 om handel med sædekorn (1), senest ændret ved direktiv
2003/61/EF (2), særlig artikel 17, stk. 1, og

(6)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for
Frø og Plantemateriale henhørende under Landbrug,
Havebrug og Skovbrug —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

I Østrig er mængden af sædekorn af vintersorter af hård
hvede (Triticum durum) og rug (Secale cereale), som er
egnet til dyrkning under dyrkningsforholdene i denne
medlemsstat, og som opfylder kravene i direktiv 66/402/
EF med hensyn til spireevne, utilstrækkelig og kan
således ikke dække denne medlemsstats behov.
Det er umuligt at dække behovet for sædekorn af disse
arter på tilfredsstillende vis med sædekorn, som opfylder
alle krav i direktiv 66/402/EØF, fra andre medlemsstater
eller fra tredjelande.

Artikel 1
1. Indtil den 30. november 2003 tillades handel i Fællesskabet med sædekorn af vintersorter af hård hvede og rug, som
ikke opfylder kravene i direktiv 66/402/EØF med hensyn til
mindste spireevne, hvis de betingelser, der er fastsat i bilaget til
denne beslutning, og nedenstående betingelser er opfyldt:
a) Spireevnen skal mindst svare til den, der er fastsat i bilaget
til denne beslutning.

(3)

Østrig bør derfor bemyndiges til at tillade handel med
sædekorn af disse arter, som opfylder mindre strenge
krav, i en periode, der udløber den 30. november 2003.

b) På den officielle etiket skal spiringen, der er fastslået ved den
officielle undersøgelse i henhold til artikel 2, stk. 1, litra F,
underlitra d), og artikel 2, stk. 1, litra G, underlitra d), i
direktiv 66/402/EØF, være angivet.

(4)

Derudover bør andre medlemsstater, som er i stand til at
forsyne Østrig med sædekorn af disse arter, bemyndiges
til at tillade handel med sådanne sædekorn.

2. Handel i Fællesskabet med de i stk. 1 nævnte sædekorn er
kun tilladt, hvis sædekornet første gang er blevet bragt i
handelen i henhold til artikel 2 i denne beslutning.

(5)

Østrig bør fungere som koordinator for at sikre, at den
samlede mængde sædekorn, der tillades i henhold til
denne beslutning, ikke overstiger den sammesteds fastsatte maksimumsmængde.

Artikel 2

(1) EFT 125 af 11.7.1966, s. 2309/66.
(2) EUT L 165 af 3.7.2003, s. 23.

En leverandør, der ønsker at bringe de i artikel 1 nævnte sædekorn i handelen, skal anmode den medlemsstat, hvori han er
etableret, om tilladelse hertil.
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koordinerende medlemsstat meddeler straks den medlemsstat,
der har givet underretning, hvorvidt imødekommelse af ansøgningen ville resultere i, at maksimumsmængden overskrides.

Den pågældende medlemsstat giver leverandøren tilladelse til at
bringe sædekornet i handelen, medmindre:
a) der er velbegrundet tvivl om, at leverandøren kan bringe
den mængde sædekorn, han har ansøgt om tilladelse for, i
handelen, eller

Artikel 4

b) den samlede mængde, der tillades bragt i handelen i henhold
til den pågældende undtagelse, ville overstige den maksimumsmængde, der er anført i bilaget.

Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen og de øvrige
medlemsstater om, hvor store mængder sædekorn de har tilladt
bragt i handelen i henhold til denne beslutning.

Artikel 3

Artikel 5

Ved anvendelsen af denne beslutning yder medlemsstaterne
hinanden administrativ bistand.

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Østrig fungerer som koordinerende medlemsstat, for så vidt
angår artikel 1, for at sikre, at den samlede mængde, der gives
tilladelse til, ikke overstiger de i bilaget fastsatte maksimumsmængder.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. oktober 2003.
På Kommissionens vegne

En medlemsstat, der modtager en ansøgning i overensstemmelse med artikel 2, underretter straks den koordinerende
medlemsstat om den mængde, ansøgningen vedrører. Den

David BYRNE

Medlem af Kommissionen

BILAG

Art

Sortstype

Maksimumsmængde
(tons)

Mindste spireevne (% af
de rene frø)

Triticum durum

Heradur, Inverdur, Prowidur, Superdur

250

70

Secale cereale

Albedo, Amilo, EHO-Kurz, Elect, Kier,
Kustro,
Motto,
Nikita,
Oberkärntner,
Schlägler

300

75
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KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 24. oktober 2003
om hasteforanstaltninger mod spredning inden for EF af Diabrotica virgifera Le Conte
(meddelt under nummer K(2003) 3880)
(2003/766/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

påvises på et tidligt stadium af populationens udvikling.
Sådanne foranstaltninger bør derfor fastlægges med
henblik på at udrydde skadegøreren inden for et rimeligt
tidsrum.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj
2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af
skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres
spredning inden for Fællesskabet (1), senest ændret ved Kommissionens direktiv 2003/47/EF (2), særlig artikel 16, stk. 3, tredje
punktum, og

(6)

Sådanne foranstaltninger bør omfatte generel overvågning af, om skadegøreren forekommer i medlemsstaterne.

(7)

Foranstaltningerne bør gælde kontrol med spredningen
af skadegøreren inden for EF, afgrænsning af zoner, flytning af værtsplanter, jord og maskiner samt sædskifte i
de afgrænsede zoner.

(8)

Resultaterne af foranstaltningerne bør vurderes løbende,
og der bør træffes beslutning om eventuelle supplerende
foranstaltninger på grundlag af udfaldet af denne vurdering.

(9)

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

ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

I 2002 underrettede Frankrig og Østrig de øvrige
medlemsstater og Kommissionen om, at der var konstateret angreb af Diabrotica virgifera Le Conte (i det
følgende benævnt »skadegøreren«) i deres respektive
områder, og om, hvilke foranstaltninger de havde truffet
for at bringe den under kontrol.
I Italien blev der i 2002 gennemført overvågningsforanstaltninger i områder, der allerede var angrebet af skadegøreren, specielt områder med majsafgrøder i monokultur og steder som f.eks. lufthavne og toldsteder, hvor
skadegøreren kunne være blevet indslæbt. Det ser ud til,
at de udryddelsesforanstaltninger, der blev truffet i
regionen Veneto, effektivt har kunnet begrænse skadegørerens udbredelse, og at populationerne er blevet mindre.
I Lombardiet og Piemonte blev der indfanget mange
voksne skadegørere i forskellige provinser, og i regionen
Friuli-Venezia-Giulia blev der for første gang konstateret
et angreb.
En nylig EF-forskningsundersøgelse af skadegørerens
mulighed for at etablere sig i EF har vist, at de vigtigste
etableringsfaktorer, f.eks. trofiske og klimatiske forhold,
findes i EF.
Desuden fremgik det af denne undersøgelse, at skadegøreren og dens skadevirkninger kan blive et betydeligt
plantesundhedsproblem for majsproduktionen i EF på
grund af risikoen for økonomiske tab, øget brug af
insekticider og vanskeligheden ved at finde et alternativ
til majs i omdriften.
Ifølge direktiv 2000/29/EF er indslæbning og spredning i
EF af skadegøreren forbudt. Der er imidlertid ikke fastlagt nogen EF-foranstaltninger, i tilfælde af at medlemsstaterne registrerer nye angreb i områder, der hidtil har
været fri for skadegøreren, eller hvis skadegøreren

(1) EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1.
(2) EUT L 138 af 5.6.2003, s. 47.

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
Medlemsstaterne sikrer, at formodet eller bekræftet forekomst
af Diabrotica virgifera le Conte, i det følgende benævnt »skadegøreren«, rapporteres til deres egne officielle ansvarlige organer
som defineret i direktiv 2000/29/EF.

Artikel 2
1. Medlemsstaterne gennemfører hvert år officielle undersøgelser for forekomst af skadegøreren i de af deres områder,
hvor der dyrkes majs.
2. Uden at dette i øvrigt indskrænker artikel 16, stk. 1, i
direktiv 2000/29/EF, underretter medlemsstaterne senest den
31. december hvert år Kommissionen og de øvrige medlemsstater om resultaterne af de i stk. 1 nævnte undersøgelser.

Artikel 3
1. Hvis resultaterne af de i artikel 2 nævnte undersøgelser
bekræfter forekomst af skadegøreren i et område, som tidligere
har været erklæret fri for skadegøreren, fastlægger medlemsstaterne afgrænsede zoner, som består af følgende dele:
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a) en angrebet zone, der ligger rundt om et areal, hvor skadegøreren er blevet fanget, og som har en radius på mindst
1 km
b) en sikkerhedszone, der ligger rundt om den angrebne zone,
og som har en radius på mindst 5 km.
Medlemsstaterne kan desuden fastlægge en bufferzone, der
ligger rundt om den angrebne zone og sikkerhedszonen.
2.
Den nøjagtige afgrænsning af de zoner, der er nævnt i
stk. 1, fastlægges ud fra sunde videnskabelige principper, skadegørerens biologi, angrebets omfang og det særlige produktionssystem, hvori skadegørerens værtsplante indgår i den pågældende medlemsstat.
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e) at majsmarker behandles med et egnet insekticid til bekæmpelse af de voksne skadegørere indtil slutningen af æglægningsperioden i det år, hvor skadegørerens forekomst er
påvist, og i det følgende år
f) at landbrugsmaskiner, som er blevet anvendt på majsmarker,
rengøres for jord og affald, inden de forlader zonen
g) at selvsåede majsplanter fjernes fra andre arealer end majsmarker.
3. Ud over bestemmelserne i stk. 1 sikrer medlemsstaterne
mindst følgende i sikkerhedszonen:
a) at der praktiseres et sædskifte, så der i to på hinanden
følgende år kun dyrkes majs én gang, eller

3.
Hvis der bekræftes forekomst af skadegøreren på et andet
sted end det oprindelige fangststed i den angrebne zone, ændres
den afgrænsede zone tilsvarende.

b) at majsmarker behandles med et egnet insekticid til bekæmpelse af skadegøreren i det år, hvor skadegørerens forekomst
er påvist, og i det følgende år.

4.
Hvis skadegøreren i to år efter det sidste fangstår ikke er
blevet påvist, ophører de afgrænsede zoner med at eksistere, og
det er ikke nødvendigt med flere af de i artikel 4 nævnte udryddelsesforanstaltninger.

4. Ud over bestemmelserne i stk. 1 kan medlemsstaterne
foreskrive, at der skal praktiseres et sædskifte i bufferzonen, så
der i to på hinanden følgende år kun dyrkes majs én gang.

5.
Medlemsstaterne underretter de øvrige medlemsstater og
Kommissionen om omfanget af de zoner, der er omhandlet i
stk. 1, ved at fremlægge passende målestokskort.
Artikel 4
1.
Medlemsstaterne overvåger hver del af de afgrænsede
zoner for forekomst af skadegøreren ved hjælp af dertil egnede
kønsferomon-fælder, der skal udformes som et gitter og efterses
regelmæssigt. Ved valget af antallet og typen af fælder samt den
fangstmetode, der skal anvendes, skal der tages hensyn til de
lokale forhold samt til de afgrænsede områders karakteristika.
2.
Ud over bestemmelserne i stk. 1 sikrer medlemsstaterne
følgende i den angrebne zone:
a) at ingen friske planter af Zea mais L. eller friske dele af
denne plante flyttes ud af zonen i et tidsrum i det år, hvor
skadegørerens forekomst er påvist, idet tidsrummet fastsættes på grundlag af skadegørerens biologi, omfanget af
fangst af skadegøreren og de dominerende klimaforhold i
den pågældende medlemsstat, med henblik på at sikre, at
skadegøreren ikke spredes
b) at der ikke flyttes jord fra majsmarker inde fra den angrebne
zone til arealer uden for den angrebne zone
c) at der ikke høstes majs i et tidsrum i det år, hvor skadegørerens forekomst er påvist, idet tidsrummet fastsættes på
grundlag af skadegørerens biologi, omfanget af fangst af
skadegøreren og de dominerende klimaforhold i den pågældende medlemsstat, med henblik på at sikre, at skadegøreren
ikke spredes
d) at der praktiseres et sædskifte på majsmarker, så der i tre på
hinanden følgende år kun dyrkes majs én gang, eller at der
ikke dyrkes majs i hele den angrebne zone i to år efter det
sidste fangstår

Artikel 5
Inden den 31. december hvert år sender medlemsstaterne
Kommissionen og de øvrige medlemsstater oplysninger om:
— omfanget af de zoner, der er omhandlet i artikel 3, stk. 5
— de fastsatte tidsrum, jf. artikel 4, stk. 2, litra a) og c), og
begrundelsen herfor
— behandlingen med insekticid som omhandlet i artikel
4, stk. 2, litra e), og artikel 4, stk. 3, litra b).
Artikel 6
Senest den 1. december 2003 tilpasser medlemsstaterne de
foranstaltninger, de har truffet for at forebygge spredningen af
skadegøreren, så foranstaltningerne stemmer overens med
denne beslutning, og meddeler straks Kommissionen de tilpassede foranstaltninger.
Artikel 7
Kommissionen tager denne beslutning op til revision senest
den 28. februar 2005 og derefter senest den 28. februar hvert
følgende år.
Artikel 8
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. oktober 2003.
På Kommissionens vegne
David BYRNE

Medlem af Kommissionen

