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(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE Nr. 2317/2003/EF
af 5. december 2003
om etablering af et program, der skal øge kvaliteten af de videregående uddannelser og fremme
den mellemfolkelige forståelse gennem samarbejde med tredjelande (Erasmus Mundus) (2004-2008)
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE
UNION HAR —

(4)

De europæiske undervisningsministre anførte på mødet i
Bologna (19. juni 1999) i deres fælles erklæring, at det
er nødvendigt at sørge for, at de europæiske videregående uddannelsessystemer får en attraktiv profil internationalt set, der harmonerer med Europas vigtigste kulturelle og videnskabelige præstationer.

(5)

Endvidere understregede de europæiske ministre med
ansvar for videregående uddannelse på mødet i Prag (19.
maj 2001) blandt andet, at det er vigtigt at gøre de videregående uddannelser i Europa mere attraktive for studerende fra Europa og fra andre dele af verden.

(6)

I sin meddelelse om styrkelse af samarbejdet med tredjelande inden for de videregående uddannelser fremførte
Kommissionen, at en øget internationalisering af de videregående uddannelser er nødvendig for at tage udfordringerne fra globaliseringsprocessen op, og den beskrev
de generelle målsætninger for en samarbejdsstrategi med
tredjelande på dette område og foreslog konkrete foranstaltninger til at nå disse mål.

(7)

I Rådets resolution af 14. februar 2002 om fremme af
den sproglige mangfoldighed og indlæringen af fremmedsprog inden for rammerne af gennemførelsen af
målene for Det Europæiske Sprogår 2001 (5) understreges behovet for, at Den Europæiske Union tager
hensyn til princippet om sproglig mangfoldighed i sine
forbindelser med tredjelande.

(8)

Uddannelsesinstitutionerne i Den Europæiske Union
sigter mod at øge andelen af internationalt mobile studerende. Det er almindeligt anerkendt, at der i Europa
findes et stort potentiale i de europæiske videregående
uddannelsesinstitutioners fælles og individuelle styrke, i
deres uddannelsesmæssige forskellighed og vide erfaring
i netværksarbejde og i samarbejdet med tredjelande, som
sætter dem i stand til at tilbyde uddannelser af høj
kvalitet, der kun findes i Europa, og som betyder, at
fordelene ved den internationale mobilitet kan fordeles
mere jævnt inden for Fællesskabet og dets partnerlande.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 149,
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)

Det Europæiske Fællesskab bør bidrage til udviklingen af
et højt uddannelsesniveau bl.a. gennem samarbejde med
tredjelande.

(2)

I konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i
Lissabon (23.-24. marts 2002) blev det understreget, at
hvis Europa skal tage udfordringen fra globaliseringen
op, må medlemsstaterne tilpasse deres uddannelses- og
erhvervsuddannelsessystemer til de krav, som det videnbaserede samfund stiller.

(3)

Det Europæiske Råd i Stockholm (23.-24. marts 2001)
erklærede, at arbejdet med opfølgningen af målene for
uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemerne bør
vurderes i et globalt perspektiv. Det Europæiske Råd i
Barcelona (15.-16. marts 2002) bekræftede, at åbningen
over for resten af verden er et af de tre grundlæggende
principper i 2010-arbejdsprogrammet vedrørende
uddannelsessystemerne.

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

EFT C 331 E af 31.12.2002, s. 25.
EUT C 95 af 23.4.2003, s. 35.
EUT C 244 af 10.10.2003, s. 14.
Europa-Parlamentets udtalelse af 8.4.2003 (endnu ikke offentliggjort
i EUT), Rådets fælles holdning af 16.6.2003 (EUT C 240 E af
7.10.2003, s. 1) og Europa-Parlamentets holdning af 21.10.2003
(endnu ikke offentliggjort i EUT).

(5) EFT C 50 af 23.2.2002, s. 1.
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De videregående uddannelsesinstitutioner i Europa skal
fortsat være førende i udviklingen. Med henblik herpå
bør de fremme deres samarbejde med uddannelsesinstitutioner i tredjelande, der har opnået et udviklingstrin,
der kan sammenlignes med de europæiske videregående
uddannelsesinstitutioners udviklingstrin. De videregående
uddannelser bør opfattes som en helhed, hvori de videregående erhvervsuddannelser indgår fuldt ud, bl.a. særlige
uddannelser som ingeniøruddannelsen og de videregående tekniske uddannelser.
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(15)

For at styrke merværdien af Fællesskabets indsats er det
nødvendigt at sikre sammenhængen og komplementariteten mellem de aktioner, der gennemføres som led i
denne afgørelse, og andre relevante fællesskabspolitikker,
-instrumenter og -aktioner, særlig det sjette rammeprogram for forskning som er fastlagt ved afgørelse nr.
1513/2002/EF (1), og de eksterne samarbejdsprogrammer
inden for den videregående uddannelsessektor.

(16)

Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS-aftalen) indeholder bestemmelser om et
udvidet samarbejde på området for uddannelse, erhvervsuddannelse og ungdom mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og de lande
i Den Europæiske Frihandelssammenslutning, der
deltager i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS/EFTA-landene), på den anden side. Betingelser
og nærmere bestemmelser for ovennævnte landes deltagelse i dette program bør fastlægges i overensstemmelse
med de relevante bestemmelser i EØS-aftalen.

(10)

Formålet med programmet er at bidrage til at forbedre
kvaliteten af de videregående uddannelser i Europa og
samtidig at påvirke synligheden og opfattelsen af Den
Europæiske Union i hele verden og skabe goodwill hos
de personer, der har deltaget i programmet.

(11)

Ved programmet etableres en Erasmus Mundus-masteruddannelse, der giver de studerende mulighed for at læse
ved flere forskellige videregående uddannelsesinstitutioner i Europa. Der bør tages hensyn til denne nye europæiske dimension inden for de videregående uddannelser
ved revisionen af eksisterende programmer såsom
Socrates (Erasmus), således at der kan iværksættes
hensigtsmæssige foranstaltninger til fremme af de europæiske studerendes adgang til programmet.

(17)

Betingelser og nærmere bestemmelser for de associerede
central- og østeuropæiske landes deltagelse i dette
program bør fastlægges i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-aftalerne, tillægsprotokollerne hertil
og de beslutninger, der træffes i de respektive associeringsråd. For så vidt angår Cypern bør deltagelse finansieres ved tillægsbevillinger i overensstemmelse med
procedurer, der skal aftales med dette land. Vedrørende
Malta og Tyrkiet bør deltagelse finansieres ved tillægsbevillinger i overensstemmelse med traktatens bestemmelser.

(12)

Styringen af Fællesskabets aktion skal være gennemsigtig,
brugervenlig, åben og forståelig.

(18)

Programmet bør overvåges og evalueres jævnligt i
samarbejde mellem Kommissionen og medlemsstaterne
for at gøre det muligt at foretage tilpasninger, især i
prioriteringen for så vidt angår gennemførelsen af foranstaltningerne, og evalueringen bør omfatte en ekstern og
uafhængig evaluering.

(13)

I forbindelse med fremme af den internationale mobilitet
skal Fællesskabet være opmærksom på det fænomen, der
normalt kaldes »hjerneflugt«.

(19)

Der er behov for at forstærke Fællesskabets bestræbelser
på at fremme dialogen og den mellemfolkelige forståelse
i verden under hensyntagen til den sociale dimension i
videregående uddannelser samt idealerne om demokrati
og respekt for menneskerettigheder, herunder ligestilling
mellem kvinder og mænd, især fordi mobilitet medfører
kendskab til nye kulturelle og samfundsmæssige miljøer
og letter forståelsen heraf; det skal i den forbindelse
sikres, at ingen gruppe af borgere eller tredjelandsstatsborgere udelukkes elles forfordeles, jf. artikel 21, stk. 1, i
Den Europæiske Unions charter om grundlæggende
rettigheder.

Målene med den foreslåede foranstaltning i forbindelse
med det europæiske samarbejdes bidrag til uddannelse af
høj kvalitet kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af
medlemsstaterne, bl.a. på grund af behovet for multilateralt partnerskab og mobilitet samt udvekslinger af oplysninger mellem Fællesskabet og tredjelande, og kan derfor
bedre gennemføres på fællesskabsplan på grund af den
tværnationale dimension i Fællesskabets foranstaltninger
og aktioner; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet,
jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne afgørelse
ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(1) Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1513/2002/EF af 27.
juni 2002 om Det Europæiske Fællesskabs sjette rammeprogram for
forskning, teknologisk udvikling og demonstration som bidrag til
realiseringen af det europæiske forskningsrum og til innovation
(2002-2006) (EFT L 232 af 29.8.2002, s. 1).

(14)

31.12.2003
(20)

(21)

Den Europæiske Unions Tidende
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I denne afgørelse fastlægges der for hele programmets
varighed en finansieringsramme, der som omhandlet i
punkt 33 i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999
mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen
om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren (1) udgør det primære referencegrundlag for
budgetmyndigheden inden for rammerne af den årlige
budgetprocedure.
De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af
denne afgørelse bør vedtages i overensstemmelse med
Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de
gennemførelsesbestemmelser, der tillægges Kommissionen (2) —
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hovedaktivitet (studier, arbejde, osv.) i mere end 12 måneder
i alt i de seneste 5 år i én af medlemsstaterne eller i de deltagende lande, og som er blevet godkendt til optagelse eller er
optaget på en af Erasmus Mundus-masteruddannelserne som
beskrevet i bilaget
3) »tredjelandsakademiker«: enhver borger fra et tredjeland ud
over EØS/EFTA-landene og de lande, der er kandidater til at
blive medlemmer af Den Europæiske Union, som ikke er
bosiddende i en af medlemsstaterne eller i de deltagende
lande, jf. artikel 11, som ikke har udført sin hovedaktivitet
(studier, arbejde, osv.) i mere end 12 måneder i alt i de
seneste 5 år i én af medlemsstaterne eller i de deltagende
lande, og som er i besiddelse af en ekstraordinær akademisk
og/eller faglig erfaring
4) »akademiske eller postgraduate studier«: enhver videregående
uddannelse, der følger efter en første akademisk grad af
mindst tre års varighed og fører til en anden eller højere
akademisk grad.

Artikel 1
Artikel 3

Etablering af programmet
1.
Ved denne afgørelse etableres der et program, »Erasmus
Mundus« (i det følgende benævnt »programmet«), der skal øge
kvaliteten af de videregående uddannelser i Den Europæiske
Union og fremme den mellemfolkelige forståelse gennem
samarbejde med tredjelande.
2.
Programmet løber fra den 1. januar 2004 til den 31.
december 2008.
3.
Programmet støtter og supplerer initiativer, der tages af
og i medlemsstaterne, og respekterer fuldt ud deres ansvar for
uddannelsernes indhold og opbygningen af uddannelses- og
erhvervsuddannelsessystemerne samt for deres kulturelle og
sproglige mangfoldighed.

Programmets mål

1. Programmets overordnede mål er at øge kvaliteten af de
videregående uddannelser i Europa ved at fremme samarbejdet
med tredjelande med henblik på at forbedre udviklingen af de
menneskelige ressourcer i medlemsstaterne og fremme dialogen
og forståelsen mellem folkeslag og kulturer.

2.

Programmets særlige mål er:

a) at fremme et kvalitetstilbud om videregående uddannelse
med en klar europæisk merværdi, der er attraktivt både i
Den Europæiske Union og ud over dennes grænser

Artikel 2
Definitioner

b) at tilskynde til og sætte højt kvalificerede studerende med en
akademisk grad og akademikere fra hele verden i stand til at
opnå kvalifikationer og/eller europæiske erfaringer i Den
Europæiske Union

I forbindelse med denne afgørelse forstås ved:
1) »videregående uddannelsesinstitution«: enhver institution,
der i henhold til national lovgivning og praksis giver
mulighed for at opnå kvalifikationer og grader på dette
niveau, uanset hvorledes disse institutioner benævnes

c) at udvikle et mere struktureret samarbejde mellem Den
Europæiske Union og institutioner fra tredjelande samt øge
mobiliteten ud over EUs grænser som led i europæiske
studieprogrammer

2) »tredjelandsstuderende med en akademisk grad«: enhver
borger fra et tredjeland ud over EØS/EFTA-landene og de
lande, der er kandidater til at blive medlemmer af Den Europæiske Union, som allerede har en første akademisk grad,
som ikke er bosiddende i en af medlemsstaterne eller i de
deltagende lande, jf. artikel 11, som ikke har udført sin

d) at forbedre adgangen til og styrke profilen og øge synligheden af videregående uddannelse i Den Europæiske Union.

(1) EFT C 172 af 18.6.1999, s. 1. Ændret ved Europa-Parlamentets og
Rådets afgørelse 2003/429/EF (EUT L 147 af 14.6.2003, s. 25).
(2) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

3. I sine bestræbelser på at nå programmets mål følger
Kommissionen Fællesskabets generelle politik om lige muligheder for mænd og kvinder. Kommissionen sikrer også, at
ingen gruppe af borgere eller tredjelandsstatsborgere udelukkes
elles forfordeles.

L 345/4

Den Europæiske Unions Tidende

DA

31.12.2003
Artikel 6

Artikel 4
Programmets aktioner
1.
Programmets mål som anført i artikel 3 søges virkeliggjort ved hjælp af følgende aktioner:
a) Erasmus Mundus-masteruddannelser, som udvælges på
grundlag af kvaliteten af den tilbudte undervisning og
modtagelsen af de studerende
b) en studiestipendieordning
c) partnerskaber med videregående uddannelsesinstitutioner fra
tredjelande
d) foranstaltninger, der gør Europa til et mere attraktivt uddannelsessted
e) tekniske støtteforanstaltninger.
2.
Aktionerne gennemføres ved de procedurer, der er
beskrevet i bilaget, og gennem følgende tiltag, der kan kombineres, hvor det er relevant:
a) støtte til udvikling af fælles uddannelsesprogrammer og
samarbejdsnetværk, der letter udveksling af erfaring og god
praksis
b) udvidet støtte til mobilitet mellem Fællesskabet og tredjelande for personer inden for de videregående uddannelser

Programmets

1.

gennemførelse og samarbejdet
medlemsstaterne

med

Kommissionen:

a) sørger for effektiv gennemførelse af de fællesskabsforanstaltninger, der er omfattet af dette program, i overensstemmelse
med bilaget
b) tager hensyn til det bilaterale samarbejde med tredjelande,
som medlemsstaterne har indledt
c) konsulterer de relevante sammenslutninger og organisationer på området for videregående uddannelse på europæisk
plan og underretter det i artikel 8 omhandlede udvalg, om
deres holdninger
d) søger at opnå synergieffekter og udvikle fælles aktioner med
andre fællesskabsprogrammer og foranstaltninger på
området for videregående uddannelse og forskning.
2.

Medlemsstaterne:

a) træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre en effektiv
afvikling af programmet på medlemsstatsplan og inddrager
alle de berørte parter inden for uddannelse i overensstemmelse med national praksis og bestræber sig i den forbindelse på at vedtage de foranstaltninger, som de finder
hensigtsmæssige, til at fjerne retlige og administrative
hindringer

c) fremme af sprogfærdigheder, fortrinsvis ved at give de studerende mulighed for at lære mindst to af de sprog, der tales i
de lande, hvor de videregående uddannelsesinstitutioner,
som deltager i Erasmus Mundus-masteruddannelsen, er
beliggende, samt fremme af forståelse af andre kulturer

b) udpeger egnede strukturer, der skal arbejde tæt sammen
med Kommissionen

d) støtte til pilotprojekter baseret på tværnationale partnerskaber med henblik på at udvikle nyskabelser og forbedre de
videregående uddannelsers kvalitet

c) fremmer potentielle synergieffekter med andre fællesskabsprogrammer og eventuelle tilsvarende nationale initiativer,
der tages på medlemsstatsplan.

e) støtte til udvikling af analysemetoder og opfølgning af
tendenser og udvikling i forbindelse med videregående
uddannelse i et internationalt perspektiv.

3.

Kommissionen sikrer i samarbejde med medlemsstaterne

a) passende oplysning om, offentlig omtale af og opfølgning af
aktioner, der modtager støtte fra dette program
Artikel 5
Adgang til programmet
I henhold til de betingelser og bestemmelser for gennemførelsen, der er anført i bilaget, og under hensyntagen til definitionerne i artikel 2 sigter programmet især mod:
a) videregående uddannelsesinstitutioner
b) studerende, der har opnået en første akademisk grad fra en
videregående uddannelsesinstitution
c) akademikere eller fagfolk, der underviser eller forsker
d) personale, der arbejder direkte med videregående uddannelse
e) andre offentlige eller private organer, der beskæftiger sig
med videregående uddannelser, som kun kan deltage i
aktion 4 og 5 i bilaget.

b) formidling af resultaterne af de aktioner, der er gennemført
som led i programmet.

Artikel 7
Gennemførelsesforanstaltninger
1. Følgende foranstaltninger, der er nødvendige for gennemførelsen af denne afgørelse, vedtages efter forvaltningsproceduren i artikel 8, stk. 2:
a) den årlige arbejdsplan, herunder de prioriterede områder
b) udvælgelseskriterier og -procedurer, herunder udvælgelseskomiteens sammensætning og forretningsorden samt resultaterne af udvælgelsen til aktion 1 under hensyntagen til
bestemmelserne i bilaget
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c) de overordnede retningslinjer
programmet

for gennemførelsen af

d) det årlige budget, fordelingen af bevillinger på de forskellige
aktioner i programmet og vejledende stipendiebeløb
e) ordninger for tilsyn med og evaluering af programmet og
for formidling og overførsel af resultater.
2.
Forslag til afgørelser, der vedrører resultaterne af udvælgelser undtagen udvælgelser til aktion 1, samt alle andre foranstaltninger, der er nødvendige for gennemførelsen af denne
afgørelse, vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 8, stk.
3.

L 345/5
Artikel 11

Deltagelse af EØS/EFTA-landene og de lande, der er kandidater til at blive medlemmer af Den Europæiske Union
Betingelser og nærmere bestemmelser for deltagelsen i dette
program af EØS/EFTA-landene og de lande, der er kandidater
til at blive medlemmer af Den Europæiske Union, fastlægges i
overensstemmelse med de relevante bestemmelser i de instrumenter, der regulerer forholdet mellem Det Europæiske Fællesskab og disse lande.
Artikel 12
Tilsyn og evaluering

Artikel 8
Udvalg
1.

Kommissionen bistås af et udvalg.

2.
Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i
afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.
Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes
til to måneder.
3.
Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 3 og 7 i
afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.
4.

Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.
Artikel 9
Finansiering

1.
Finansieringsrammen for gennemførelsen af dette
program fastlægges for den i artikel 1 omhandlede periode til
230 mio. EUR. For perioden fra 31. december 2006 anses
beløbet for bekræftet, hvis det for denne fase er i overensstemmelse med de gældende finansielle overslag for den periode, der
starter i 2007.
2.
De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden
inden for rammerne af de finansielle overslag.
Artikel 10
Overensstemmelse og komplementaritet
1.
Kommissionen sikrer i samarbejde med medlemsstaterne,
at der er en overordnet overensstemmelse og komplementaritet
med andre relevante fællesskabspolitikker, -instrumenter
og -aktioner, især med det sjette rammeprogram for forskning
og med de eksterne samarbejdsprogrammer inden for videregående uddannelse.
2.
Kommissionen underretter jævnligt udvalget om Fællesskabets initiativer på relevante områder, sikrer en effektiv
forbindelse, jf. artikel 8, stk. 1, og, i givet fald, fælles foranstaltninger mellem dette program og programmer og foranstaltninger på uddannelsesområdet inden for rammerne af Fællesskabets samarbejde med tredjelande, herunder bilaterale aftaler,
og kompetente internationale organisationer.

1. Kommissionen fører regelmæssigt tilsyn med programmet
i samarbejde med medlemsstaterne. Resultaterne af tilsyns- og
evalueringsprocessen anvendes i forbindelse med programmets
gennemførelse.
Tilsynet omfatter de rapporter, der er nævnt i stk. 3, og de
særlige aktiviteter.
2. Programmet evalueres løbende af Kommissionen under
hensyn til de i artikel 3 nævnte målsætninger, indvirkningen af
programmet som helhed og komplementariteten mellem
indsatsen i henhold til dette program og de aktioner,
der gennemføres som led i andre relevante fællesskabspolitikker, -instrumenter og -aktioner.
3. Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet, Rådet, Det
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget:
a) på tidspunktet for nye medlemsstaters tiltrædelse en rapport
om de finansielle konsekvenser for programmet af disse
tiltrædelser, der i givet fald følges op af forslag om, hvordan
de finansielle konsekvenser for programmet af disse tiltrædelser skal løses. Europa-Parlamentet og Rådet træffer beslutning om sådanne forslag så hurtigt som muligt
b) en foreløbig evalueringsrapport om de opnåede resultater
og om de kvalitative aspekter af gennemførelsen af
programmet senest den 30. juni 2007
c) en meddelelse om fortsættelsen af programmet senest den
31. december 2007
d) en efterfølgende evalueringsrapport senest den 31. december
2009.
Artikel 13
Ikrafttræden
Denne beslutning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. december 2003.
På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

P. COX

P. LUNARDI

Formand

Formand
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BILAG
FÆLLESSKABETS AKTIONER OG UDVÆLGELSESPROCEDURER
AKTION 1:

ERASMUS MUNDUS-MASTERUDDANNELSER

AKTION 2:

STUDIESTIPENDIER

AKTION 3:

PARTNERSKABER MED VIDEREGÅENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER FRA TREDJELANDE

AKTION 4:

STYRKELSE AF DEN ATTRAKTIVE PROFIL

AKTION 5:

TEKNISKE STØTTEFORANSTALTNINGER

UDVÆLGELSESPROCEDURER

AKTION 1: ERASMUS MUNDUS-MASTERUDDANNELSER
1. Fællesskabet udvælger europæiske postgraduate uddannelser, som med henblik på dette program betegnes som
»Erasmus Mundus-masteruddannelser« og udvælges på grundlag af kvaliteten af den tilbudte undervisning og modtagelsen af de studerende, jf. afsnittet »udvælgelsesprocedurer« i dette bilag.
2. I forbindelse med dette program skal Erasmus Mundus-masteruddannelserne:
a) involvere mindst tre videregående uddannelsesinstitutioner fra tre forskellige medlemsstater
b) gennemføre et studieprogram, der indebærer en studieperiode ved mindst to af de tre under litra a) anførte institutioner
c) have automatiske anerkendelsesprocedurer for studieperioder i partnerinstitutioner, der bygger på eller er forenelige med det europæiske meritoverførselssystem
d) føre til tildeling af to eller flere fælles akademiske grader anerkendt eller akkrediteret af medlemsstaterne fra de
deltagende institutioner
e) reservere et minimum af studiepladser til og modtage tredjelandsstuderende, der har fået bevilget økonomisk støtte
under dette program
f) etablere gennemskuelige adgangsbetingelser under behørig hensyntagen bl.a. til spørgsmål om køn og ligebehandling
g) acceptere at overholde de bestemmelser, der gælder for udvælgelsesproceduren for modtagerne (studerende og
akademikere)
h) etablere passende ordninger, der skal lette adgangen for og modtagelsen af tredjelandsstuderende (informationsfaciliteter, ophold osv.)
i) uden at dette anfægter undervisningssproget, sørge for brug af mindst to europæiske sprog, der tales i de
medlemsstater, hvor de videregående uddannelsesinstitutioner, der deltager i Erasmus Mundus-masteruddannelsen,
er beliggende, og om nødvendigt sørge for sproglig forberedelse af og bistand til de studerende, bl.a. gennem
kurser, der tilrettelægges af de deltagende videregående uddannelsesinstitutioner,
3. Erasmus Mundus-masteruddannelserne vil blive udvalgt for en femårig periode i henhold til en ukompliceret årlig
fornyelsesprocedure på grundlag af en rapportering om de opnåede fremskridt; denne periode kan omfatte et års
forberedende aktiviteter, inden den egentlige uddannelse indledes. Der vil blive tilstræbt en ligelig repræsentation af
forskellige studieområder i hele programmets løbetid. Fællesskabet kan yde finansiel støtte til Erasmus Mundus
masteruddannelsen, og finansieringen sker i henhold til den årlige fornyelsesprocedure.

AKTION 2: STUDIESTIPENDIER
1. Fællesskabet etablerer en enkelt global ordning for studiestipendier til fordel for de bedst kvalificerede tredjelandsstuderende med en akademisk grad og tredjelandsakademikere.
a) Fællesskabet kan yde finansiel støtte til tredjelandsstuderende, der gennem et konkurrencebetonet forløb har fået
adgang til Erasmus Mundus-masteruddannelserne.
b) Fællesskabet kan yde finansiel støtte til tredjelandsakademikere, der følger Erasmus Mundus-masteruddannelser
med henblik på at udføre undervisnings- og forskningsopgaver og videnskabeligt arbejde på de institutioner, der
deltager i Erasmus Mundus masteruddannelser.
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2. Studiestipendierne gøres tilgængelige for tredjelandsstuderende med en akademisk grad og tredjelandsakademikere, jf.
artikel 2, uden anden betingelse for deltagelsen end relationer mellem Den Europæiske Union og den studerendes
eller akademikerens oprindelsesland.
3. Kommissionen skal træffe foranstaltninger til at sikre, at ingen studerende eller akademiker modtager finansiel støtte
til samme formål under mere end ét fællesskabsprogram.

AKTION 3: PARTNERSKABER MED VIDEREGÅENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER FRA TREDJELANDE
1. Fællesskabet kan støtte strukturerede forbindelser mellem Erasmus Mundus-masteruddannelserne og videregående
uddannelsesinstitutioner i tredjelande. Under hensyntagen til de overordnede kvalitetskriterier bør der også overvejes
en varieret geografisk fordeling af de tredjelandsinstitutioner, der deltager i programmet. Partnerskaberne danner
rammen for mobiliteten uden for Den Europæiske Union for de studerende og akademikere fra Den Europæiske
Union, som deltager i Erasmus Mundus-masteruddannelser.
2. Partnerskaberne skal:
— omfatte en Erasmus Mundus-masteruddannelse og mindst én videregående uddannelsesinstitution fra et tredjeland
— være støttet i perioder på op til tre år
— danne rammen om mobilitet uden for Den Europæiske Union for studerende, der er indskrevet på Erasmus
Mundus-masteruddannelser, såvel som for lærerne på disse masteruddannelser; støtteberettigede studerende og
akademikere skal være borgere i Den Europæiske Union eller tredjelandsstatsborgere, som har haft lovlig bopæl i
Den Europæiske Union i mindst tre år (med andet formål for øje end studier), inden de indleder mobiliteten uden
for EU's grænser
— indebære anerkendelse af studieperioderne ved den modtagende (dvs. den ikke-europæiske) institution.
3. Partnerskabsprojektaktiviteterne kan også omfatte:
— undervisningsopgaver ved en partnerinstitution, der støtter udviklingen af projektets læseplan
— udvekslinger af lærere, undervisere, administratorer og andre relevante eksperter
— udvikling og formidling af nye fremgangsmåder inden for de videregående uddannelser, herunder anvendelse af
informations- og kommunikationsteknologi, e-learning, åben uddannelse og fjernundervisning
— udvikling af samarbejdsordninger med videregående uddannelsesinstitutioner i tredjelande med henblik på at
tilbyde en uddannelse i det pågældende land.

AKTION 4: STYRKELSE AF DEN ATTRAKTIVE PROFIL
1. Gennem denne aktion kan Fællesskabet støtte aktiviteter, der tilsigter at styrke profilen og øge synligheden af uddannelsessektoren i Europa samt lette adgangen hertil. Fællesskabet støtter også supplerende aktiviteter, der bidrager til
gennemførelsen af dette programs mål, herunder aktiviteter, der vedrører den internationale dimension af kvalitetssikring, meritanerkendelse, anerkendelse af europæiske kvalifikationer i udlandet og gensidig anerkendelse af kvalifikationer i forholdet til tredjelande, udvikling af læseplaner og mobilitet.
2. Støtteberettigede institutioner omfatter offentlige og private organisationer, der er aktive inden for videregående
uddannelse enten nationalt eller internationalt. Aktiviteterne udføres i netværk med deltagelse af mindst tre organisationer fra tre forskellige medlemsstater, og organisationer fra tredjelande kan medvirke. Aktiviteterne (der kan omfatte
seminarer, konferencer, workshopper, udvikling af ikt-værktøjer, fremstilling af materiale til offentliggørelse, osv.) kan
finde sted i medlemsstaterne eller i tredjelande.
3. Fremstødene har til formål at etablere forbindelser mellem videregående uddannelse og forskning og, hvor det er
muligt, udnytte potentielle synergieffekter.
4. Gennem denne aktion kan Fællesskabet støtte internationale tematiske netværk, der skal behandle disse emner.
5. Fællesskabet kan i nødvendigt omfang støtte pilotprojekter med tredjelande med henblik på at udvikle yderligere
samarbejde inden for de videregående uddannelser med de pågældende lande.
6. Fællesskabet støtter oprettelsen af en sammenslutning af tidligere studerende (fra tredjelande og Europa), der har
gennemført Erasmus Mundus-masteruddannelsen.
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AKTION 5: TEKNISKE STØTTEFORANSTALTNINGER

Kommissionen kan ved gennemførelsen af programmet benytte eksperter, et forvaltningsorgan og eksisterende kompetente organer i medlemsstaterne og, om nødvendigt, anden form for teknisk bistand, som vil kunne finansieres inden for
programmets samlede finansieringsramme.
UDVÆLGELSESPROCEDURER
Udvælgelsesprocedurerne fastlægges i henhold til artikel 7, stk. 1. Følgende bestemmelser bør gælde for disse procedurer:
a) Udvælgelsen af forslag under aktion 1 og 3 foretages af en udvælgelseskomité under ledelse af en formand, som den
vælger; udvælgelseskomitéen består af højtstående personligheder fra den akademiske verden og skal være repræsentativ for mangfoldigheden inden for videregående uddannelse i Den Europæiske Union. Udvælgelseskomitéen sikrer,
at Erasmus Mundus-masteruddannelser og partnerskaber er af den højeste akademiske kvalitet.
b) Hver enkelt Erasmus Mundus-masteruddannelse får tildelt et bestemt antal stipendier under aktion 2. Udvælgelsen af
tredjelandsstuderende foretages af de institutioner, der deltager i Erasmus Mundus-masteruddannelser. Udvælgelsesprocedurerne skal indeholde en clearingmekanisme på europæisk plan for at undgå alvorlige skævheder mellem
studieområder, de studerendes og akademikernes hjemsted og modtagelsesmedlemsstaten.
c) Forslag under aktion 4 vil blive udvalgt af Kommissionen.
d) Udvælgelsesprocedurerne indebærer konsultation af de strukturer, der er udpeget i henhold til artikel 6, stk. 2, litra
b).
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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE Nr. 2318/2003/EF
af 5. december 2003
om vedtagelse af et flerårigt program (2004-2006) for effektiv integrering af informations- og
kommunikationsteknologi (ikt) i uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemerne i Europa (eLearning-programmet)
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE
UNION HAR —

(4)

Handlingsplanen om eLearning videreudviklede eLearning-initiativets fire aktioner (infrastruktur og udstyr,
uddannelse, europæisk kvalitetsindhold og -tjenester
samt samarbejde på alle niveauer) inden for ti nøgleområder, der skal føre de forskellige fællesskabsprogrammer
og -instrumenter sammen med henblik på en øget
sammenhæng og synergi mellem disse samt bedre
adgang for brugerne.

(5)

Europa-Parlamentet vedtog den 15. maj 2001 en beslutning (6) om begge Kommissionens meddelelser om
spørgsmålet, hvori det anerkendte, at initiativet eLearning bidrager til at styrke idéen om et samlet europæisk
uddannelsesområde, der supplerer det europæiske forskningsområde og det europæiske indre marked, og opfordrede til, at det udvikles uafhængigt under et nyt særprogram med et klart retsgrundlag, således at man undgår
overlapning med eksisterende programmer og sørger for
synliggørelse af og merværdi for Fællesskabets aktion.

(6)

I Rådets resolution af 13. juli 2001 om eLearning (7)
godkendes dette initiativ, og Kommissionen blev
opfordret til at fortsætte og intensivere sin indsats på
dette område.

(7)

Kommissionen vedtog den 21. november 2001 meddelelsen »Realiseringen af et europæisk område for livslang
læring«, der indeholdt oplysninger om e-learnings potentiale i forbindelse med skabelsen og forvaltningen af nye
uddannelsesmæssige muligheder på dette område.

(8)

I konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i
Barcelona i marts 2002 blev der udtrykt ønske om en
indsats inden for skolepartnerskaber på europæisk plan;
konklusionerne blev fulgt op af en rapport fra Kommissionen om internetpartnerskaber mellem skoler, der blev
forelagt på Det Europæiske Råds møde i Sevilla, samt et
edb- og internetkørekort til elever på sekundærtrinnet.

(9)

Der er behov for at behandle problemet om social
udelukkelse som følge af nogle personers manglende
evne til at drage fuld fordel af de muligheder, som informations- og kommunikationsteknologierne (ikt) og internettet tilbyder i det videnbaserede samfund, den såkaldte
»it-kløft«, der ofte berører unge, handicappede og ældre
samt sociale grupper, der allerede lider under andre
former for social udelukkelse.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 149, stk. 4, og artikel 150, stk. 4,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,
under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske
og Sociale Udvalg (1),
under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (2),
efter proceduren i traktatens artikel 251 (3), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Målsætningerne for uddannelses- og erhvervsuddannelsesprogrammerne Socrates og Leonardo da Vinci, der
blev fastlagt ved henholdsvis afgørelse nr. 253/2000/
EF (4) og afgørelse 1999/382/EF (5), omfatter bl.a. udvikling af åben undervisning og fjernundervisning samt
anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi.

(2)

I konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i
Lissabon den 23. og 24. marts 2000 blev der sat fokus
på behovet for at tilpasse de europæiske uddannelses- og
erhvervsuddannelsessystemer til den videnbaserede
økonomis behov, og fremme af nye grundlæggende
færdigheder, især inden for informationsteknologi (it),
blev anset for at være et af de tre hovedaspekter i denne
nye strategi.

(3)

Initiativet »eLearning — Overvejelser om fremtidens
uddannelse«, der blev lanceret i maj 2000 af Kommissionen for at efterkomme opfordringerne fra Det Europæiske Råds møde i Lissabon, blev godkendt på Det Europæiske Råds møde i Feira i juni 2000. På mødet i
Stockholm i marts 2001 noterede Det Europæiske Råd
sig det positive resultat af initiativet.

(1) EUT C 133 af 6.6.2003, s. 33.
(2) EUT C 244 af 10.10.2003, s. 42.
(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 8.4.2003 (endnu ikke offentliggjort
i EUT), Rådets fælles holdning af 16.6.2003 (EUT C 233 E af
30.9.2003, s. 24) og Europa-Parlamentets holdning af 21.10.2003
(endnu ikke offentliggjort i EUT).
4
( ) Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 253/2000/EF af 24.
januar 2000 om iværksættelse af anden fase af Fællesskabets handlingsprogram for almen uddannelse Socrates (EFT L 28 af 3.2.2000,
s. 1). Ændret ved afgørelse nr. 451/2003/EF (EUT L 69 af
13.3.2003, s. 6).
(5) Rådets afgørelse 1999/382/EF af 26. april 1999 om iværksættelse af
anden fase af Fællesskabets handlingsprogram for erhvervsuddannelse »Leonardo da Vinci« (EFT L 146 af 11.6.1999, s. 33).

(6) EFT C 34 E af 7.2.2002, s. 153.
(7) EFT C 204 af 20.7.2001, s. 3.
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(10)

Der bør gives særlig prioritet til uddannelse og efteruddannelse af lærere og undervisere, så de kan anvende
internettet og ikt kritisk i klasseværelset på en pædagogisk ansvarlig måde.

(11)

Kønsforskelle i forbindelse med anvendelsen af e-learning bør følges meget nøje, og der bør lægges vægt på
og fremme af lige muligheder på dette område.

(12)

e-learning kan hjælpe Den Europæiske Union med at
tage udfordringerne i forbindelse med det videnbaserede
samfund op, forbedre kvaliteten af læring, lette adgangen
til læringsressourcer, håndtere særlige behov og sørge
for mere effektiv læring og uddannelse på arbejdspladsen, navnlig i små og mellemstore virksomheder.

(13)

Behovet for en europæisk dimension i de videregående
uddannelser blev fastlagt i erklæringen fra Bologna, der
blev underskrevet af 29 undervisningsministre den 19.
juni 1999, sammen med betydningen af at udvikle en elearning-dimension i den forbindelse.

(14)

Den Europæiske Union bør lægge vægt på effektiv
fremme af virtuelle universitets-campusser, der kan
supplere aktiviteter i mobilitetsprogrammerne inden for
Den Europæiske Union og med tredjelande.

(15)

Der er behov for at styrke og supplere eksisterende
instrumenter og for at overveje e-learnings rolle i forbindelse med forberedelsen af den nye generation af instrumenter inden for uddannelse og erhvervsuddannelse.

(16)

For at styrke merværdien af Fællesskabets indsats er det
nødvendigt at sikre sammenhængen og komplementariteten mellem de aktioner, der gennemføres som led i
denne afgørelse, og andre relevante fællesskabspolitikker,
-instrumenter og -aktioner, herunder især det prioriterede område om teknologi i informationssamfundet i det
sjette rammeprogram for forskning, og som er fastlagt
ved afgørelse nr. 1513/2002/EF (1).

(17)

Lande, der er kandidater til at blive medlemmer af Den
Europæiske Union og EØS/EFTA-landene skal kunne
deltage i eLearning-programmet. Eksperter og uddannelsesmæssige institutioner fra andre tredjelande bør kunne
deltage i udvekslingen af erfaringer inden for rammerne
af det gældende samarbejde med disse tredjelande.

(1) Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1513/2002/EF af 27.
juni 2002 om Det Europæiske Fællesskabs sjette rammeprogram for
forskning, teknologisk udvikling og demonstration som bidrag til
realiseringen af det europæiske forskningsrum og til innovation
(2002-2006) (EFT L 232 af 29.8.2002, s. 1).
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(18)

Der bør føres regelmæssigt tilsyn med dette eLearningprogram, og det bør evalueres i samarbejde med
Kommissionen og medlemsstaterne, således at det kan
tilpasses, især med hensyn til de prioriterede områder
vedrørende gennemførelsesforanstaltningerne. Evalueringen bør omfatte en ekstern evaluering, der skal
udføres af uafhængige og upartiske organer.

(19)

Målene for den foreslåede aktion, nemlig fremme af det
europæiske samarbejdes bidrag til en forbedring af kvaliteten af og adgangen til uddannelse og erhvervsuddannelse gennem en effektiv anvendelse af e-learning, kan
ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og
kan derfor på grund af den tværnationale dimension af
de nødvendige aktioner og foranstaltninger bedre
gennemføres på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor
træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel,
går denne afgørelse ikke ud over, hvad der er nødvendigt
for at nå disse mål.

(20)

I denne afgørelse fastlægges der for hele programmets
varighed en finansieringsramme, der som omhandlet i
punkt 33 i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999
mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen
om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren (2) udgør det primære referencegrundlag for
budgetmyndigheden inden for rammerne af den årlige
budgetprocedure.

(21)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelsen af
denne afgørelse 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 (3) —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Programmets oprettelse
1. Ved denne afgørelse oprettes der et flerårigt program om
eLearning, der skal forbedre kvaliteten af og adgangen til de
europæiske uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemer
gennem effektiv anvendelse af informations- og kommunikationsteknologier (ikt), herefter benævnt »programmet«.
2. Programmet iværksættes i en periode, der begynder den
1. januar 2004 og slutter den 31. december 2006.
(2) EFT C 172 af 18.6.1999, s. 1. Ændret ved Europa-Parlamentets og
Rådets afgørelse 2003/429/EF (EUT L 147 af 14.6.2003, s. 25).
(3) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
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Artikel 2
Programmets mål
1.
Programmets overordnede mål er at støtte og videreudvikle effektiv anvendelse af ikt inden for de europæiske uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemer for at højne kvaliteten i
uddannelserne og fremme systemernes tilpasning til vidensamfundets krav i forbindelse med livslang uddannelse.
2.

Programmets specifikke mål er:

a) at udpege og orientere de pågældende aktører om måder,
hvorpå man kan anvende e-learning til at gøre digitale
færdigheder mere udbredt og derved bidrage til at styrke
den sociale samhørighed og den personlige udvikling og
fremme den tværkulturelle dialog
b) at udnytte de potentielle muligheder i e-learning til at styrke
den europæiske dimension inden for uddannelse
c) at tilvejebringe mekanismer, der skal støtte udviklingen af
kvaliteten af europæiske produkter og tjenester og udveksling og overførsel af god praksis
d) at udnytte e-learnings potentiale i forbindelse med nytænkning inden for undervisningsmetoder med henblik på at
forbedre kvaliteten af læringsprocessen og fremme elevernes
autonomi.

Artikel 3
Programmets interventionsområder
1.
Programmets mål skal søges gennemført på nedennævnte
interventionsområder i overensstemmelse med de aktioner, der
er omtalt i bilaget:
a) Udbredelse af digitale færdigheder:
Aktionerne på dette område vedrører ikt's bidrag i skolen
og i bredere forstand til den livslange læring, især for
personer, der på grund af deres geografiske placering,
sociale situation eller specielle behov ikke har let adgang til
disse teknologier. Målet er at udpege gode eksempler og
skabe synergieffekt mellem de mange nationale og europæiske aktiviteter, der er rettet mod disse målgrupper.
b) Europæiske virtuelle universitetscampusser:
Hensigten med aktioner på dette område er en bedre integration af den virtuelle dimension i de videregående uddannelser. Målet er at tilskynde til udvikling af nye organisatoriske modeller for tilvejebringelse af videregående uddannelser i Europa (virtuelle universitetscampusser) og for europæiske udvekslings- og samarbejdsordninger (virtuel mobilitet), der bygger på de eksisterende europæiske samarbejds-
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rammer (Erasmus-programmet, Bologna-processen), og at
give deres operationelle værktøjer (det europæiske meritoverførselssystem ECTS), European Masters, kvalitetssikring,
mobilitet) en »e-learning-dimension«.

c) e-partnerskaber mellem europæiske skoler og fremme af
lærernes uddannelse:
Aktioner på dette område skal støtte og videreudvikle
netværker af skoler for at gøre det muligt for alle skoler i
Europa at etablere pædagogiske partnerskaber med skoler et
andet sted i Europa, fremme innovative samarbejdsmetoder,
overføre uddannelsestiltag af god kvalitet, styrke sprogindlæringen og den tværkulturelle dialog; aktioner på området
skal også omfatte ajourføring af læreres og efteruddanneres
faglige færdigheder i at anvende ikt til pædagogiske og
samarbejdsmæssige formål via udveksling og formidling af
god praksis og opstilling af transnationale og tværfaglige
samarbejdsprojekter.

d) Tværgående aktioner:
Aktioner på dette område skal fremme e-learning i Europa
på basis af tilsyn med handlingsplanen om eLearning. Målet
er at formidle, fremme og overføre god og innovativ praksis
og resultaterne fra projekter og programmer og at styrke
samarbejdet mellem de forskellige aktører, der er involveret,
især ved at fremme offentlige og private partnerskaber.

2. Disse aktioner gennemføres i overensstemmelse med
procedurerne i bilaget og gennem de følgende strategier, der i
givet fald, kan kombineres:

a) støtte til pilotprojekter, der kan have betydelige strategiske
konsekvenser for uddannelses- og erhvervsuddannelsespraksis, og som har klare perspektiver med hensyn til langsigtet bæredygtighed

b) støtte til udvikling af metoder, værktøjer og praksis og til
analyse af tendenser i forbindelse med udformning og
anvendelse af e-learning-modeller for uddannelse og
erhvervsuddannelse

c) støtte til innovative aktioner gennem europæiske netværk
og partnerskaber, der har til formål at fremme fornyelse og
kvalitet i udformningen og anvendelsen af produkter og
tjenester baseret på den relevante anvendelse af ikt til
uddannelse og erhvervsuddannelse

d) støtte til europæiske netværker og partnerskaber, der
fremmer og styrker den pædagogiske og uddannelsesmæssige anvendelse af internet og ikt, og også til udveksling af
god praksis. Disse aktiviteter skal sikre, at lærere og elever
ikke kun er teknisk dygtige til at bruge internet og ikt, men
også er dygtige i pædagogisk, kritisk og ansvarlig forstand
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e) støtte til europæisk samarbejde, overførsel af e-learningprodukter og formidling og udveksling af god praksis
f) teknisk og administrativ bistand.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes
til to måneder.
3. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 3 og 7 i
afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.
4.

Artikel 4
Programmets gennemførelse og samarbejde med medlemsstaterne
1.

31.12.2003

Kommissionen:

Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 7
Overensstemmelse og komplementaritet

a) sikrer gennemførelsen af fællesskabsaktioner, der er omfattet
af dette program, i overensstemmelse med bilaget
b) sikrer synergieffekter med andre fællesskabsprogrammer og
-aktioner inden for uddannelse, forskning, socialpolitik og
regional udvikling
c) fremmer og letter samarbejdet med internationale organisationer, der udvikler aktiviteter inden for e-learning.

1. Kommissionen sikrer i samarbejde med medlemsstaterne,
at der er overordnet overensstemmelse og komplementaritet
mellem programmet og andre relevante fællesskabspolitikker,
-instrumenter og aktioner, især med Socrates-, Leonardo da
Vinci-uddannelses- og erhvervsuddannelsesprogrammerne og
programmet Ungdom.

2.
Medlemsstaterne identificerer egnede kontaktpersoner, der
skal arbejde tæt sammen med Kommissionen, med hensyn til
relevant information om anvendelse og praksis i forbindelse
med e-learning.

2. Kommissionen sørger for en effektiv forbindelse og i givet
fald en koordineret indsats mellem dette program og andre
programmer og aktioner vedrørende ny teknologi inden for
uddannelse og erhvervsuddannelse, især de relevante aktioner
vedrørende forskning, teknologisk udvikling og demonstration i
henhold til det sjette rammeprogram.

Artikel 5

Artikel 8

Gennemførelsesforanstaltninger

Finansiering

1.
Følgende foranstaltninger, der er nødvendige for gennemførelsen af denne afgørelse, vedtages efter forvaltningsproceduren i artikel 6, stk. 2:

1. Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet
fastlægges for den i artikel 1 omhandlede periode til 44 mio.
EUR.

a) den årlige arbejdsplan, herunder de prioriterede områder,
udvælgelseskriterierne og -procedurerne samt resultaterne

2. De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden
inden for rammerne af de finansielle overslag.

b) det årlige budget og fordelingen af bevillinger på de forskellige aktioner i programmet i overensstemmelse med artikel
9 og 10

Artikel 9

c) foranstaltninger vedrørende tilsyn og evaluering
programmet og formidling og overførsel af resultater.

af

2.
Alle andre foranstaltninger, der er nødvendige for
gennemførelsen af denne afgørelse, vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 6, stk. 3.

1.

Budgetfordeling
Budgetfordelingen mellem aktionerne er som følger
a) e-learning til udbredelse af digitale færdigheder: ca. 10 % af
det samlede budget

Artikel 6

b) europæiske virtuelle universitetscampusser: ca. 30 % af det
samlede budget

Udvalg

c) e-partnerskaber mellem skoler i Europa og fremme af
lærernes uddannelse: ca. 45 % af det samlede budget

Kommissionen bistås af et udvalg.

2.
Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i
afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

d) tværgående aktioner og tilsyn med handlingsplanen om
eLearning: højest 7,5 % af det samlede budget
e) teknisk og administrativ bistand: højest 7,5 % af det samlede
budget.
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Artikel 10
Deltagelse af lande, der er kandidater til at blive
medlemmer af Den Europæiske Union og EØS/EFTAlandene
Betingelser og nærmere bestemmelser for deltagelse i
programmet af EØS/EFTA-lande og kandidatlandene fastlægges
i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i de instrumenter, der regulerer forhold mellem Fællesskabet og disse
lande.
Artikel 11
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2. Kommissionen sørger for ekstern evaluering af
programmet ved afslutningen heraf. Hensigten med denne
evaluering er at vurdere relevansen, effektiviteten og virkningen
af de forskellige aktioner, og programmets generelle virkning
skal også tages i betragtning. Der skal lægges særlig vægt på
spørgsmål i forbindelse med social samhørighed og lige muligheder.
I evalueringen skal der også ses på komplementariteten mellem
aktioner i henhold til dette program og de aktioner, der
gennemføres som led i andre relevante fællesskabspolitikker,
-instrumenter og -aktioner.

Samarbejde med tredjelande

Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet, Rådet, Det
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget
en efterfølgende evalueringsrapport inden udgangen af 2007.

Kommissionen kan tage initiativ til at indbyde sagkyndige fra
tredjelande ud over de lande, der er omtalt i artikel 10, til at
deltage i konferencer og møder med undtagelse af møder i det
i artikel 6 omhandlede udvalg.

Artikel 13

Midler til refusion af rejse- og opholdsudgifter i overensstemmelse med Kommissionens gældende betingelser må ikke overstige 0,5 % af programmets samlede budget.
Artikel 12

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. december 2003.

Tilsyn og evaluering
1.
Kommissionen fører regelmæssigt tilsyn med programmet
i samarbejde med medlemsstaterne. Tilsynet omfatter den
rapport, der er omtalt i stk. 2, og de særlige aktiviteter.

På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

P. COX

P. LUNARDI

Formand

Formand
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BILAG
1. AKTIONER
Aktionerne er et middel til at gennemføre programmets overordnede målsætning: at fremme udviklingen og den rigtige
anvendelse af e-learning i Europa og ledsage medlemsstaternes indsats på dette område. De er fordelt på programmets
fire interventionsområder.
Aktion 1: »Udbredelse af digitale færdigheder«
En indsats på dette område skal omfatte både konceptuelle og praktiske spørgsmål fra forståelsen af digitale færdigheder
til beskrivelsen af hjælpeaktioner, der er rettet mod særlige målgrupper. Digitale færdigheder er nogle af de mest fundamentale færdigheder og kompetencer, som er en forudsætning for at kunne deltage aktivt i det videnbaserede samfund
og den nye multimediekultur. Digitale færdigheder har også relation til multimediefærdigheder og social kompetence,
idet de har fælles mål såsom aktivt borgerskab og ansvarlig anvendelse af ikt.
a) Beskrivelse og formidling af god praksis i forbindelse med at gøre digitale færdigheder mere udbredt. Der lægges
særlig vægt på at forbedre adgangen til læringsressourcer for personer, der ikke har let adgang til ikt, på at takle
forskellige kognitive og didaktiske fremgangsmåder og forskellige læringsmåder, at takle specielle særlige behov, hos
f.eks. indvandrere, hospitalsindlagte børn eller handicappede brugere og at undersøge anvendelsen af engagerende og
motiverende tiltag.
b) Aktioner, der skal sørge for bevidstgørelse gennem europæiske netværk på dette område. Dette program støtter den
indsats, der gøres af europæiske netværk, sammenslutninger, offentlige myndigheder, offentlige-private partnerskaber
osv.; støtter kontakter og udveksling af god praksis mellem dem.
Aktion 2: »Europæiske virtuelle universitetscampusser«
Denne aktion sigter mod at give europæiske initiativer en »eLearning-dimension« inden for de videregående uddannelser,
idet den bidrager til oprettelsen af et europæisk område for videregående uddannelse.
a) Udvikling af eksisterende instrumenter og især de aspekter, der vedrører virtuel mobilitet som et supplement til og
som en styrkelse af den fysiske mobilitet (virtuel Erasmus); anerkendelses- og valideringsordninger (baseret på ECTS);
oplysnings- og vejledningstjenester og andre synergieffekter mellem virtuelle og traditionelle modeller. Disse projekter
bør baseres på aftaler mellem institutioner, når det er muligt ved at udvide eller supplere de gældende samarbejdsaftaler som led i Fællesskabets mobilitetsprogrammer.
b) Tværnationale virtuelle universitetscampusser. Programmet støtter strategiske projekter, der omfatter videregående
uddannelsesinstitutioner fra mindst tre medlemsstater. Der bør udvikles samarbejdsmodeller til e-learning inden for
følgende områder: udformning af fælles læseplaner på en række universiteter, herunder aftaler om evaluering, validering og anerkendelse af erhvervede kompetencer, med forbehold af nationale procedurer; omfattende forsøg inden
for virtuel mobilitet som supplement til fysisk mobilitet og udvikling af innovative læseplaner — der både bygger på
traditionelle og internetbaserede læringsmetoder.
c) Europæiske e-learning-modeller for de videregående uddannelser. Disse projekter skal føre til udvikling af nye samarbejdsmodeller mellem de videregående uddannelsesinstitutioner i Europa og skal især dreje sig om udbuddet af videreuddannelse og professionel udvikling og i forbindelse med udviklingen af tjenester, der skal støtte læringen, og til
nye modeller for uddannelsen af lærere, efteruddannere og andet personale i uddannelsessektoren i forbindelse med
anvendelsen af e-learning i undervisningen; de skal føre til gennemgang af metoder for kvalitetssikring; skabe en
bedre forståelse af de organisatoriske ændringer og de mulige risici, der er forbundet med at indføre e-learning i de
videregående uddannelser; og udvikling af europæiske modeller for offentlige-private partnerskaber i forbindelse med
eLearning inden for de videregående uddannelser, og videreudvikle mulighederne i forbindelse med nye partnerskaber
og finansieringsmodeller.
Aktion 3: »e-partnerskaber mellem europæiske skoler på primær- og sekundærtrinnet og fremme af lærernes uddannelse«
Hensigten med denne aktion er at gøre det lettere at etablere internetbaserede skolepartnerskaber og fremme lærernes
uddannelse, samtidig med at europæiske skoler stimuleres til at indgå pædagogiske partnerskaber med skoler andre
steder i Europa, hvorved sprogindlæringen og den tværkulturelle dialog fremmes. Denne aktion gælder skoler på primærog sekundærtrinnet.
a) Beskrivelse og analyse af eksisterende initiativer. I denne aktion analyseres eksisterende praksis. Den beskriver gode
demonstrationsprojekter om betydningen af digitale undervisningsmidler og kommunikationsnet som støtte for skolepartnerskaber, navnlig i forbindelse med flersprogede og multikulturelle projekter. Den vil tilvejebringe casestudier,
evalueringsmaterialer og -metoder med henblik på at hjælpe lærere i forbindelse med udnyttelse af ikt's potentiale
med hensyn til innovative samarbejdsmetoder, som f.eks. virtuelle klasser, udarbejdelse af fælles læseplaner for efterog videreuddannelse af lærere, tværfaglige fremgangsmåder eller anvendelsen af fælles undervisningsmidler og
-ressourcer.
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b) e-baseret støttenetværk. Dette net skal bestå af lærere og undervisere med erfaring inden for europæisk samarbejde.
Det tilbyder pædagogisk støtte og vejledning, redskaber og tjenesteydelser med henblik på partnersøgning; metoder
til udveksling af erfaring og et internetsamlingspunkt for partnerskabsaktionen, der er baseret på eksisterende
websteder.
c) Støtte til samarbejdsnetværk inden for efter- og videreuddannelse af lærere og andet personale i uddannelsessektoren.
Disse netværk skal bygge på institutioner, der har ansvaret for den pædagogiske anvendelse af informations- og
kommunikationsteknologier. Netværkene sætter fokus på prioriterede samarbejdsområder som skitseret i forbindelse
med rapporten om uddannelsessystemernes fremtidige mål. Der vil blive lagt særlig vægt på at opstille favorable
vilkår for udnyttelse af ikt's potentiale i forbindelse med innovative samarbejdsmetoder, til udveksling af undervisningsressourcer og -tiltag og til fælles udvikling af undervisningsmaterialer.
d) Aktioner vedrørende pr-virksomhed og kommunikation. Initiativets succes afhænger af en dynamisk pr-virksomhed,
der tager sit udgangspunkt i webstedet og bl.a. omfatter udarbejdelsen af et attraktivt visuelt image, offentliggørelse,
pressemeddelelser, udarbejdelse af faktablade om skoleprojekter, præsentations- og afslutningsarrangementer, konkurrencer og prisuddelinger.
Aktion 4: »Tværgående aktioner og tilsyn med handlingsplanen om eLearning«
Derudover vil der blive ydet finansiering til tværgående aktioner, som f.eks.:
a) Støtte til et aktivt tilsyn med handlingsplanen om eLearning. Denne aktion skal skabe større sammenhæng mellem
EU-aktionerne om e-learning og gøre dem mere synlige gennem formidling af relevant materiale, f.eks. rapporter og
undersøgelser, gruppering af projekter, der har sammenfaldende mål, eller som anvender samme metoder og støtte til
udveksling af erfaring, peer-review, oprettelse af netværk og andre former for mulige synergieffekter inden for handlingsplanens aktiviteter.
b) Ajourføring af en portal om eLearning, der giver en nem one-stop-adgang til europæiske aktiviteter inden for e-learning og til eksisterende informationskilder, adresselister, databaser og videnbanker, og som letter den brugervenlige
adgang til EU-programmer, -projekter, -undersøgelser, -rapporter og -arbejdsgrupper.
c) Aktioner, der skal sørge for bevidstgørelse og oplysning gennem europæiske net. Denne aktion støtter europæiske
netværk inden for e-learning og relevante aktiviteter som f.eks. målrettede konferencer, seminarer eller workshopper
om centrale emner inden for e-learning som f.eks. kvalitetssikring; og den fremmer den europæiske debat og udveksling af god praksis på dette område.
d) Planlægning og udvikling af tilsyn, analyse og redskaber til e-learning i Europa i samarbejde med Eurostat og Den
Europæiske Investeringsbank.
Dette program kan også bidrage til aktioner på tværs af internationale projekter, der vedrører god og effektiv anvendelse
af ikt til uddannelse og erhvervsuddannelse som f.eks. igangværende projekter under OECD eller UNESCO.
Tekniske støtteaktioner
Programmets udførelse bliver desuden støttet af aktioner, der sigter mod resultatformidling (dvs. publikationer, internetreferencer og demonstrationsprojekter) og i givet forhold overførsel af strategiske undersøgelser, der beskæftiger sig
med nye problemer eller muligheder, eller andre centrale emner vedrørende udviklingen af e-learning i Europa.
Programmet vil også yde støtte til den løbende tilbagemelding fra brugere og deltagere og til den endelige eksterne evaluering heraf.

2. GENNEMFØRELSESMETODER OG NÆRMERE BESTEMMELSER OM FINANSIERING OVER BUDGETTET
Der vil blive bevilget midler på grundlag af udbud og indkaldelser af forslag.
Der ydes 100 % finansiering til køb af tjenesteydelser (f.eks. caseundersøgelser eller eksperter), og eventuelt til et fremtidigt styrelsesorgan, som i øjeblikket er under overvejelse.
Aktionerne støttes gennem:
— Tilskud, der dækker højst 80 % af de støtteberettigede udgifter sammen med andre kilder inden for den offentlige og/
eller private sektor til samarbejdsprojekter som f.eks. innovative strukturerende projekter (alle aktionslinjer).
— Tilskud, der dækker højst 80 % af de støtteberettigede udgifter til partnerskaber om eLearning, der ledes af videregående uddannelsesinstitutioner med det formål at sørge for en »e-learning-dimension«, og nye virtuelle modeller for
videregående uddannelse i Europa (aktion 2).
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— 100 % finansiering af en støttestruktur til skolepartnerskaber, herunder et internetsamlingssted; et europæisk netværk
med henblik på pædagogisk støtte i samarbejde med medlemsstaterne; aktioner med det for mål at fremme og
formidle og enhver anden støtteaktion som f.eks. revision af de eksisterende partnerskabsordninger eller udarbejdelse
af et »ad hoc«-redskab til partnersøgning. Der er planlagt tilskud på mellem 50 % og 80 % som støtte til medlemsstaternes aktioner, der skal fremme og formidle (aktion 3).
— Tilskud på mellem 50 % og 80 % af de omkostninger, der er forbundet med information og kommunikation, som
f.eks. seminarer, besøg, fælles rapporter, peer review og lignende formidling og udveksling af viden (alle aktionslinjer).
Gennemførelsesmekanismerne i forslaget svarer delvis til fællesskabets sædvanlige fremgangsmåde, hvorefter bevilling og
samfinansiering finder sted på grundlag af en detaljeret ansøgning om midler. Der vil også være dele, der finansieres fuldt
ud af Fællesskabet, f.eks. støttenetværket og det centrale websted til skolepartnerskaberne. Midlerne vil blive bevilget på
grundlag af indkaldelser af forslag og udbud.
Kommissionen forvalter programmet, eventuelt med bistand af et fremtidigt styrelsesorgan, hvis oprettelse i øjeblikket er
under overvejelse. Bevillingen skal dække udgifter til undersøgelser, ekspertmøder, oplysning, konferencer og offentliggørelser, der er direkte knyttet til programmets mål, samt enhver anden udgift til teknisk og administrativ bistand, der ikke
er omfattet af de opgaver, der hører ind under offentlige myndigheder.
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RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2319/2003
af 17. december 2003
om ændring af forordning (EØF) nr. 2075/92 om den fælles markedsordning for råtobak
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

(3)

Ifølge konklusionerne i den rapport om anvendelsen af
tobaksfondens bevillinger, som Kommissionen forelagde
Rådet i henhold til artikel 13, stk. 1, i forordning (EØF)
nr. 2075/92, vil en tilbageholdelse på 3 % være tilstrækkeligt til at dække fondens forventede udgifter.

(4)

Forordning (EØF) nr. 2075/92 bør ændres i overensstemmelse hermed —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 37,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),
under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske
og Sociale Udvalg (2),
under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget, og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

Ifølge artikel 13, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2075/
92 (3) finansieres Fællesskabsfonden for tobak ved en
tilbageholdelse i præmien for høståret 2002 og 2003 på
henholdsvis 2 % og 3 %.
Reformen af den fælles markedsordning for råtobak,
som også vedrører Fællesskabsfonden for tobak, er under
udarbejdelse. De nye bestemmelser vil formodentlig først
træde i kraft i 2005. Det er derfor nødvendigt at fastsætte, hvor stor en procentdel af præmien der skal tilbageholdes for 2004, og i den nuværende overgangssituation bør tilbageholdelsen fastsættes på samme niveau
som i 2003.

Artikel 13, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2075/92 affattes
således:
»1. Der oprettes en Fællesskabsfond for tobak, i det
følgende benævnt fonden, som finansieres ved en tilbageholdelse på:
— 2 % af præmien for høståret 2002
— 3 % af præmien for høståret 2003 og 2004.«
Artikel 2
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 17. december 2003.
På Rådets vegne
G. ALEMANNO

Formand

(1) Udtalelse af 16.12.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
(2) Udtalelse af 10.12.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
(3) EFT L 215 af 30.7.1992, s.70. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

L 345/18

Den Europæiske Unions Tidende

DA

31.12.2003

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2320/2003
af 17. december 2003
om ændring af forordning (EØF) nr. 1696/71 om den fælles markedsordning for humle
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

hovet, idet denne tilbageholdelse kan kumuleres i en
periode på tre år. Da det foreslås at forlænge producentstøtteordningen i et år, bør den maksimale kumuleringsperiode ligeledes forlænges i et år.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 37, stk. 2, tredje afsnit,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

(4)

Forordning (EF) nr. 1696/71 bør derfor ændres tilsvarende —

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske
og Sociale Udvalg (2),
under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget, og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

I artikel 12, stk. 5, litra a), i forordning (EØF) nr. 1696/
71 (3) fastsættes støttebeløbet pr. hektar for humle
produceret i Fællesskabet i en otteårig periode fra 1996høsten til 2003-høsten.
Den evalueringsrapport, som Kommissionen i henhold
til artikel 18, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1696/71 skal
forelægge Rådet senest den 31. december 2003, omfatter
alle aspekter af den fælles markedsordning, herunder
producentstøtteordningen. Denne evaluering kan
ledsages af forslag. Det er i den forbindelse hensigtsmæssigt, at der bliver mulighed for en grundig debat om hele
sektoren. For at en sådan debat kan blive udtømmende,
bør den periode, for hvilken støttebeløbet er fastsat,
forlænges et år.
En producentsammenslutning kan tilbageholde indtil
20 % af støtten til at finansiere særlige foranstaltninger
med henblik på at tilpasse produktionen til markedsbe-

Artikel 1
I artikel 12, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 1696/71 foretages
følgende ændringer:
1) Litra a) affattes således:
»a) Støttebeløbet pr. hektar er det samme for alle sortsgrupper. Det fastsættes for et tidsrum på ni år fra 1996høsten til 480 EUR pr. hektar.«
2) Litra d) affattes således:
»d) Tilbageholdelse af støtten er kumulerbar i en periode på
højst fire år; ved slutningen af denne periode skal hele
den tilbageholdte støtte være udbetalt.«
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2003.
På Rådets vegne
G. ALEMANNO

Formand

(1) Udtalelse af 18.11.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
(2) Udtalelse af 10.12.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
(3) EFT L 175 af 4.8.1971, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
1514/2001 (EFT L 201 af 26.7.2001, s. 8).
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RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2321/2003
af 17. december 2003
om ændring af forordning (EF) nr. 1098/98 om indførelse af særlige midlertidige foranstaltninger
for humle
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

der bliver mulighed for en grundig debat om hele
sektoren. For at en sådan debat kan finde sted, og da det
kan konstateres, at det stadig er aktuelt at søge at skabe
ligevægt på humlemarkedet, bør den periode, for hvilken
kompensationen er fastsat, forlænges et år.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1696/71 af
26. juli 1971 om den fælles markedsordning for humle (1),
særlig artikel 16a,

(4)

Forordning (EF) nr. 1098/98 bør derfor ændres tilsvarende —

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

I artikel 2, stk. 1, første afsnit, i forordning (EF) nr.
1098/98 (2) fastsættes kompensationen for humle
omfattet af midlertidigt ophør eller endelig rydning i
Fællesskabet for en seksårig periode fra 1998-høsten til
2003-høsten.

(2)

Anvendelsen af de særlige ophørs- eller rydningsforanstaltninger i den pågældende periode har gjort det muligt
at mindske humlearealerne med 19 % i forhold til referenceåret 1997.

(3)

Den evalueringsrapport, som Kommissionen i henhold
til artikel 18, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1696/71 skal
forelægge Rådet senest den 31. december 2003, omfatter
alle aspekter af den fælles markedsordning, herunder de
særlige foranstaltninger. Denne evaluering kan ledsages
af forslag. Det er i den forbindelse hensigtsmæssigt, at

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
I forordning (EF) nr. 1098/98 foretages følgende ændringer:
1) I artikel 2, stk. 1:
— første afsnit, ændres udtrykket »2003-høsten« til
udtrykket »2004-høsten«
— andet afsnit, ændres udtrykket »2004-høsten« til
udtrykket »2005-høsten«.
2) I artikel 4, stk. 2, ændres udtrykket »2004-høsten« til
udtrykket »2005-høsten«.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2003.
På Rådets vegne
G. ALEMANNO

Formand

(1) EFT L 175 af 4.8.1971, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
1514/2001 (EFT L 201 af 26.7.2001, s. 8).
(2) EFT L 157 af 30.5.1998, s. 7. Ændret ved forordning (EF) nr. 2151/
2002 (EFT L 327 af 4.12.2002, s. 1).

L 345/20

Den Europæiske Unions Tidende

DA

31.12.2003

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2322/2003
af 17. december 2003
om fravigelse af forordning (EF) nr. 1251/1999 for så vidt angår udtagningskravet for produktionsåret 2004/05
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

(3)

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 36 og 37,

Udtagningssatsen for produktionsåret 2004/05 bør
derfor fastsættes til et lavere niveau end det, der er fastsat
i artikel 6, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr.
1251/1999 —

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

(2)

Ifølge den støtteordning for producenter af visse markafgrøder, der indførtes ved forordning (EF) nr. 1251/
1999 (1), skal producenterne udtage en vis andel af deres
agerjord for at kunne modtage arealbetalinger.
Kornmarkedet i EF i produktionsåret 2003/04 er kendetegnet ved lav produktion på grund af kraftig tørke i de
vigtigste produktionsområder i Fællesskabet. Denne
situation forventes at medføre en kraftig nedgang i slutlagrene i 2003/04 i Fællesskabet. En normal høst i 2004
kan ikke forventes at medføre større stigninger i lagrene.
En dårlig høst vil kunne udsætte det indre marked for
alvorlige risici.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Uanset artikel 6, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr.
1251/1999 fastsættes grundsatsen for obligatorisk udtagning til
5 % for produktionsåret 2004/05.
Artikel 2
1. Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
2.

Den anvendes for udtagning i produktionsåret 2004/05.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2003.
På Rådets vegne
G. ALEMANNO

Formand

(1) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
1782/2003 (EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1).
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RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2323/2003
af 17. december 2003
om fastsættelse af støttebeløbene for frø for produktionsåret 2004/05
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

(3)

I artikel 3, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2358/71 er det
fastsat, at støttebeløbene skal fastsættes under hensyntagen dels til nødvendigheden af at sikre en ligevægt
mellem den produktion, der er nødvendig i Fællesskabet,
og dens afsætningsmuligheder, og dels til priserne på
disse produkter på verdensmarkedet.

(4)

Ved anvendelsen af disse kriterier skal støttebeløbene for
produktionsåret 2004/05 fastsættes som anført i
bilaget —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 37,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),
under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske
og Sociale Udvalg (2),
under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

Artikel 3 i Rådets forordning (EØF) nr. 2358/71 af 26.
oktober 1971 om den fælles markedsordning for frø (3)
er ophævet fra produktionsåret 2005/06 ved Rådets
forordning (EF) nr. 1782/2003 af 29. september 2003
om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse
af visse støtteordninger for landbrugere (4). Beløbene for
producentstøtte bør derfor uanset artikel 3, stk. 1, i
forordning (EØF) nr. 2358/71 kun fastsættes for produktionsåret 2004/05.
Markedssituationen i Den Europæiske Union og den
forventede udvikling gør det ikke muligt at sikre producenterne en rimelig indkomst, og det er derfor nødvendigt at yde en producentstøtte for det pågældende
produktionsår.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Uanset artikel 3, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2358/71 fastsættes støttebeløbene for frø for produktionsåret 2004/05 som
angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2
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 17. december 2003.
På Rådets vegne
G. ALEMANNO

Formand

(1) Udtalelse af 16.12.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
(2) Udtalelse af 10.12.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
(3) EFT L 246 af 5.11.1971, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
154/2002 (EFT L 25 af 29.1.2002, s. 18).
(4) EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1.
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BILAG
PRODUKTIONSÅRET 2004/05
Støttebeløb i Fællesskabet
(EUR/100 kg)
KN-kode

Varebeskrivelse

Støttebeløb

1. CERES
1001 90 10

Triticum speltaL

1006 10 10

Oryza sativa L.

14,37

— langkornede sorter med en kornlængde på over 6,0 mm og et forhold
mellem kornlængde og -bredde på mindst 3

17,27

— andre sorter med en kornlængde, som er længere end, kortere end eller
lig med 6,0 mm og et forhold mellem kornlængde og -bredde på under
3

14,85

2. OLEAGINEAE
ex 1204 00 10

Linum usitatissimum L. (spindhør)

28,38

ex 1204 00 10

Linum usitatissimum L. (oliehør)

22,46

ex 1207 99 10

Cannabis sativa L. (sorter med et indhold af tetrahydrocannabinol på ikke
over 0,2 %)

20,53

3. GRAMINEAE
ex 1209 29 10

Agrostis canina L.

ex 1209 29 10

Agrostis gigantea Roth.

75,95

ex 1209 29 10

Agrostis stolonifera L.

75,95

ex 1209 29 10

Agrostis capillaris L.

75,95

ex 1209 29 80

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J.S. og K.B. Presl.

67,14

ex 1209 29 10

Dactylis glomerata L.

52,77

ex 1209 23 80

Festuca arundinacea Schreb.

58,93

ex 1209 23 80

Festuca ovina L.

43,59

1209 23 11

Festuca pratensis Huds.

43,59

1209 23 15

Festuca rubra L.

36,83

Festulolium

32,36

1209 25 10

Lolium multiflorum Lam.

21,13

1209 25 90

Lolium perenne L.

30,99

ex 1209 29 80

Lolium x boucheanum Kunth

21,13

ex 1209 29 80

Phleum Bertolinii (DC)

50,96

Phleum pratense L.

83,56

Poa nemoralis L.

38,88

Poa pratensis L.

38,52

Poa palustris og Poa trivialis L.

38,88

ex 1209 29 80

1209 26 00
ex 1209 29 80
1209 24 00
ex 1209 29 10

75,95

4. LEGUMINOSAE
ex 1209 29 80

Hedysarum coronarium L.

36,47

ex 1209 29 80

Medicago lupulina L.

31,88

ex 1209 21 00

Medicago sativa L. (økotyper)

22,10

ex 1209 21 00

Medicago sativa L. (sorter)

36,59
20,04

ex 1209 29 80

Onobrichis viciifolia Scop.

ex 0713 10 10

Pisum sativum L. (partim) (foderærter)

ex 1209 22 80

Trifolium alexandrinum L.

0
45,76
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(EUR/100 kg)

KN-kode

Varebeskrivelse

Støttebeløb

ex 1209 22 80

Trifolium hybridum L.

45,89

ex 1209 22 80

Trifolium incarnatum L.

45,76

Trifolium pratense L.

53,49

ex 1209 22 80

1209 22 10

Trifolium repens L.

75,11

ex 1209 22 80

Trifolium repens L. var. giganteum

70,76

ex 1209 22 80

Trifolium resupinatum L.

45,76

ex 0713 50 10

Vicia faba L. (partim) (hestebønne)

ex 1209 29 10

Vicia sativa L.

30,67

ex 1209 29 10

Vicia villosa Roth.

24,03

0
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RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2324/2003
af 17. december 2003
om ændring af forordning (EF) nr. 1037/2001 om tilladelse til udbud eller afsætning til direkte
konsum af visse indførte vine, som eventuelt har været underkastet andre ønologiske fremgangsmåder end de i forordning (EF) nr. 1493/1999 omhandlede
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

kanske ønologiske fremgangsmåder, der omhandles i
punkt 1, litra b), bilaget i forordning (EF) nr. 1037/
2001, fortsat skal tillades, indtil aftalen på grundlag af
nævnte forhandlinger træder i kraft, dog senest indtil 31.
december 2005.

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

(3)

Forordning (EF) nr. 1037/2001 bør derfor ændres —

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

(2)

Uanset artikel 45, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1493/
1999 tillader forordning (EF) nr. 1037/2001 (2) import
til Fællesskabet af vine fra USA, der har været underkastet visse ønologiske fremgangsmåder, der ikke tillades
ifølge fællesskabsbestemmelserne. Denne tilladelse
udløber for de ønologiske fremgangsmåder, der
omhandles i punkt 1, litra b), i bilaget til forordning (EF)
nr. 1037/2001, den 31. december 2003.
Da de bilaterale forhandlinger, der er i gang med USA,
først ved årets afslutning fører til et resultat, bør det for
at undgå forstyrrelse af handelen fastsættes, at de ameri-

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
I artikel 1, stk. 1, andet afsnit i forordning (EF) nr. 1037/2001
erstattes »den 31. december 2003« af »den 31. december 2005«.
Artikel 2
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 17. december 2003.
På Rådets vegne
G. ALEMANNO

Formand

(1) EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1. Forordning senest ændret ved
Kommissionens forordning (EF) nr. 1795/2003 (EFT L 262 af
14.10.2003, s. 13).
2
( ) EFT L 145 af 31.5.2001, s. 12.
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RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2325/2003
af 17. december 2003
om ændring af forordning (EF) nr. 2561/2001 om fremme af omstillingen af de fartøjer og fiskere,
der indtil 1999 var afhængige af fiskeriaftalen med Marokko
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

(4)

Ifølge artikel 12, stk. 4, litra c), i forordning (EF) nr.
2792/1999 skal en fisker, der genoptager erhvervet som
fisker inden et år efter præmieudbetalingen, tilbagebetale
den udbetalte præmie pro rata temporis beregnet fra den
1. januar 2002, som er sidste frist for udbetaling af godtgørelser for midlertidigt ophør, og ikke beregnet fra den
faktiske præmieudbetalingsdato.

(5)

For at kunne iværksætte ovennævnte ændringer bør
sidste frist for vedtagelse af den administrative afgørelse,
for udgifternes støtteberettigelse og for indsendelse af
anmodningen om udbetaling af restbeløbet forlænges
med tolv måneder —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 36 og 37,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

1

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( ),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske
og Sociale Udvalg (2),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget, og
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aftalen om forbindelserne mellem Det Europæiske
Fællesskab og Kongeriget Marokko på havfiskeriområdet
udløb den 30. november 1999. Som følge heraf blev ca.
400 EF-fartøjer og 4 300 fiskere, der havde fisket i
henhold til nævnte aftale, nødt til fra ovennævnte dato
at indstille deres fiskeri.

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 2561/2001 foretages følgende ændringer:
1) I artikel 2 foretages følgende ændringer:

(2)

(3)

Rådet fastsatte ved forordning (EF) nr. 2561/2001 (3)
undtagelser fra forordning (EF) nr. 2792/1999 (4) for
fiskere og fartøjsejere, der indtil 1999 var afhængige af
fiskeriaftalen med Marokko, for så vidt angår visse
former for præmier og offentlig støtte tildelt ved en
administrativ afgørelse truffet i perioden 1. juli 2001 —
30. juni 2003. Ved samme forordning blev der vedtaget
en særlig aktion for at supplere strukturfondsforanstaltningerne i de medlemsstater, der berørtes af, at den
pågældende fiskeriaftale ikke blev videreført.

De fiskere, der er berørt af, at fiskeriaftalen ikke blev
videreført, er i visse tilfælde blevet arbejdsløse, fordi
deres fiskerfartøj er gået over til andet fiskeri, på samme
måde som fiskere, hvis fartøj er endeligt ophørt med
fiskeri. For at undgå forskelsbehandling af fiskerne bør
de bestemmelser fjernes, efter hvilke der kun kan ydes
individuelle engangspræmier til fiskere, som arbejdede
om bord på et fartøj, der er endeligt ophørt med fiskeri.

(1) Udtalelse afgivet den 4.12.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
(2) Udtalelse afgivet den 29.10.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
(3) EFT L 344 af 28.12.2001, s. 17. Ændret ved artikel 6 i forordning
(EF) nr. 2372/2002 (EFT L 358 af 31.12.2002, s. 81).
(4) EFT L 337 af 30.12.1999, s. 10. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 2369/2002 (EFT L 358 af 31.12.2002, s. 49).

a) Stk. 1, litra d), affattes således:
»d) Ved ydelse af et individuelt præmiebeløb til en fisker:
i) forhøjes de maksimale støtteberettigede omkostninger, der er omhandlet i artikel 12, stk. 3, litra
b) og c), med 20 %
ii) gælder præmiemodtagernes forpligtelse efter
artikel 12, stk. 3, litra b), til at have arbejdet om
bord på et fiskerfartøj, der er endeligt ophørt
med fiskeri, jf. artikel 7, ikke
iii) beregnes den periode på mindre end ét år, der er
omhandlet i artikel 12, stk. 4, litra c), fra den 1.
januar 2002.«
b) Stk. 2 affattes således:
»2. De undtagelsesbestemmelser, der er fastsat i stk. 1,
gælder kun for præmier og offentlig støtte, som de i
artikel 6 nævnte myndigheder tildeler ved en administrativ afgørelse truffet i perioden 1. juli 2001 — 30.
juni 2003. Denne periode forlænges til den 30. juni
2004 for de præmier, der er omhandlet i artikel 12, stk.
3, litra a), b) og c).«
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2) Artikel 5, stk. 4, affattes således:
»4. De udgifter, der er EF-støtteberettigede under denne
aktion, er dem, som den endelige støttemodtager rent
faktisk har afholdt siden den 1. juli 2001. Slutdatoen for
udgifternes støtteberettigelse er den 31. december 2003.
Denne dato ændres til den 31. december 2004 for de
præmier, der er omhandlet i artikel 12, stk. 3, litra a), b) og
c).

31.12.2003

Fristen for indsendelse til Kommissionen af anmodningen
om betaling af restbeløbet er den 30. juni 2004. Denne dato
ændres til den 30. juni 2005 for de præmier, der er
omhandlet i artikel 12, stk. 3, litra a), b) og c).«
Artikel 2
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 17. december 2003.
På Rådets vegne
G. ALEMANNO

Formand
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RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2326/2003
af 19. december 2003
om fastsættelse for fangståret 2004 af orienteringspriserne og af EF-producentpriserne for visse
fiskerivarer i henhold til forordning (EF) nr. 104/2000
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

(5)

På grundlag af de kriterier, der er opstillet i artikel 18,
stk. 2, første og andet led, og i artikel 26, stk. 1, i forordning (EF) nr. 104/2000, bør EF-producentprisen forhøjes
for fangstsåret 2004.

(6)

I betragtning af sagens hastende karakter er der grund til
at fravige den periode på seks uger, der er nævnt i del I,
punkt 3, i protokollen om de nationale parlamenters
rolle i Den Europæiske Union, som er knyttet til
Amsterdam-traktaten —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 af
17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter (1), særlig artikel 18, stk. 3, og
artikel 26, stk. 1,
under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I henhold til artikel 18, stk. 1, og artikel 26, stk. 1, i
forordning (EF) nr. 104/2000 skal der for hvert fangstår
fastsættes en orienteringspris og en EF-producentpris
med henblik på at fastsætte de prisniveauer, hvorved der
skal foretages intervention for visse fiskerivarer.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

(2)

I henhold til artikel 18, stk. 1, i forordning (EF) nr. 104/
2000 skal der fastsættes en orienteringspris for hver af
varerne og varegrupperne omtalt i bilag I og II til nævnte
forordning.

Orienteringspriserne for fangståret fra den 1. januar til den 31.
december 2004 fastsættes i henhold til artikel 18, stk. 1, i
forordning (EF) nr. 104/2000 som angivet i bilag I til nærværende forordning.

(3)

På grundlag af de nuværende data om priserne på de
pågældende varer og kriterierne i artikel 18, stk. 2, i
forordning (EF) nr. 104/2000 bør orienteringspriserne
forhøjes, opretholdes eller nedsættes alt efter fiskeart i
fangståret 2004.

Artikel 2

(4)

Efter forordning (EF) nr. 104/2000 skal der fastsættes en
EF-producentpris for hver af varerne i bilag III til nævnte
forordning. Det er imidlertid tilstrækkeligt at fastsætte
EF-producentprisen for en af varerne i nævnte bilag III,
da priserne for de andre varer kan beregnes ved hjælp af
de tilpasningskoefficienter, der er fastsat ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 3510/82 (2).

EF-producentpriserne for fangståret fra 1. januar til 31.
december 2004 fastsættes i henhold til artikel 26, stk. 1, i
forordning (EF) nr. 104/2000 som angivet i bilag II til nærværende forordning.
Artikel 3
Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2003.
På Rådets vegne
G. ALEMANNO

Formand

(1) EFT L 17 af 21.1.2000, s. 22.
(2) EFT L 368 af 28.12.1982, s. 27. Senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 3899/92 (EFT L 392 af 31.12.1992, s. 24).
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BILAG I

Bilag

I

Fiskeart
Varer i bilag I og II til forordning (EF) nr. 104//2000

Handelspræsentation

Orienteringspris
(EUR/ton)

1. Sild af arten Clupea harengus

Hele

267

2. Sardin af arten Sardina pilchardus

Hele

581

3. Pighaj (Squalus acanthias)

Hele eller renset, med hoved

1 112

4. Rødhaj (Scyliorhinus spp.)

Hele eller renset, med hoved

759

5. Rødfisk (Sebastes spp.)

Hele

1 177

6. Torsk af arten Gadus morhua

Hele eller renset, med hoved

1 631

7. Sej (Pollachius virens)

Hele eller renset, med hoved

766

8. Kuller (Melanogrammus aeglefinus)

Hele eller renset, med hoved

998

9. Hvilling (Merlangius merlangus)

Hele eller renset, med hoved

923

10. Lange (Molva spp.)

Hele eller renset, med hoved

1 214

11. Makrel af arten Scomber scombrus

Hele

308

12. Makrel af arten Scomber japonicus

Hele

311

13. Ansjos (Engraulis-arter)

Hele

1 245

14. Rødspætte (Pleuronectes platessa)

Hele eller renset, med hoved fra 1.1.2004 til
30.4.2004

1 079

Hele eller renset, med hoved fra 1.5.2004 til
31.12.2004

1 499

15. Kulmule af arten Merluccius merluccius

Hele eller renset, med hoved

3 731

16. Glashvarre (Lepidorhombus spp.)

Hele eller renset, med hoved

2 442

17. Ising (Limanda limanda)

Hele eller renset, med hoved

877

18. Skrubbe (Platichthys flesus)

Hele eller renset, med hoved

530

19. Hvid tun eller langfinnet tun (Thunnus alalunga)

Hele

2 265

Renset, med hoved

2 515

20. Tiarmet blæksprutte (Sepia officinalis og Rossia
macrosoma)

Hele

1 637

21. Havtaske (Lophius spp.)

Hele eller renset, med hoved

2 926

Uden hoved

5 898

22. Hesterejer af arten Crangon crangon

Kun kogt i vand

2 391

23. Dybhavsrejer (Pandalus Borealis)

Kun kogt i vand

6 411

Fersk eller kølet

1 639

24. Taskekrabber (Cancer pagurus)

Hele

1 766

25. Jomfruhummer (Nephrops norvegicus)

Hele

5 337

Haler

4 279

Hele eller renset, med hoved

6 748

26. Tunge (Solea spp.)

31.12.2003
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Fiskeart
Varer i bilag I og II til forordning (EF) nr. 104//2000

L 345/29
Orienteringspris
(EUR/ton)

Handelspræsentation

1. Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides)

Frosne, i originalpakninger med ensartet indhold

1 956

2. Kulmule af arten Merluccius spp.

Frosne, hele, i originalpakninger med ensartet indhold

1 258

Frosne, fileterede, i originalpakninger med ensartet
indhold

1 499

3. Blankesten (Dentex dentex og Pagellus spp.)

Frosne, i partier eller i originalpakninger med ensartet
indhold

1 586

4. Sværdfisk (Xiphias gladius)

Frosne, hele, i originalpakninger med ensartet indhold

4 019

5. Blæksprutte (Sepia officinalis) (Rossia macrosoma) (Sepiola rondeletti)

Frosne, i originalpakninger med ensartet indhold

2 006

6. Blæksprutte (Octopus spp.)

Frosne, i originalpakninger med ensartet indhold

2 119

7. Blæksprutte (Loligo spp.)

Frosne, i originalpakninger med ensartet indhold

1 168

8. Blæksprutte (Ommastrephes sagittatus)

Frosne, i originalpakninger med ensartet indhold

961

9. Illex argentinus

Frosne, i originalpakninger med ensartet indhold

848

10. Rejer af familien Penaeidae
— rejer af arten Parapenaeus longirostris

Frosne, i originalpakninger med ensartet indhold

4 035

— andre arter af familien Penaeidae

Frosne, i originalpakninger med ensartet indhold

8 142

BILAG II
Art
Varer i bilag III til forordning (EF) nr. 104/2000

Gulfinnet tun (Thunnus albacares)

Handelsspecifikation

Hele, med en stykvægt på over 10 kg

EF-producentpris
(EUR/ton)

1 219

EF-producentpriserne for de andre varer i bilag III til forordning (EF) nr. 104/2000 fastsættes ved hjælp af de omregningsfaktorer, der er omtalt i forordning (EØF) nr. 3510/82.
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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2327/2003
af 22. december 2003
om som led i en bæredygtig transportpolitik at indføre et midlertidigt pointsystem, som finder
anvendelse i 2004 på lastvogne, der kører gennem Østrig
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE
UNION HAR —

(6)

Konventionen om beskyttelse af Alperne (Alpekonventionen), som Fællesskabet har undertegnet og godkendt (5),
indeholder en række regler om begrænsning af lastvognskørsel i Alpelandene. Hensigten er navnlig at
nedbringe omfanget af og farerne ved transport inden
for og gennem Alpeområdet til et niveau, der er tåleligt
for mennesker, dyr og planter og deres lokalområder og
levesteder bl.a. ved at trafikken, navnlig godstransporten,
i højere grad omlægges til jernbanetransport, navnlig på
grundlag af passende infrastruktur og gennem incitamenter, der er i overensstemmelse med markedsprincipperne, og som ikke indebærer forskelsbehandling på
grundlag af nationalitet.

(7)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af
denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med
Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de
gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (6).

(8)

Det er af afgørende betydning, at der findes ikke-diskriminerende løsninger for at sikre overensstemmelse med
forpligtelserne i henhold til traktaten (artikel 6, artikel
51, stk. 1, og artikel 71) såsom fri udveksling af tjenesteydelser, frie varebevægelser samt beskyttelse af miljøet.

(9)

Der bør derfor indføres et midlertidigt pointsystem for
2004 —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1,
under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),
under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske
og Sociale Udvalg (2),
efter høring af Regionsudvalget,
i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 251 (3), på
grundlag af Forligsudvalgets fælles udkast af 25. november
2003, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Protokol nr. 9 til 1994-tiltrædelsesakten (4) fastsætter i
artikel 11, stk. 2, litra a), at økopointsystemet udløber
den 31. december 2003.

(2)

I punkt 58 i konklusionerne fra mødet i Laeken den 14.
og 15. december 2001 anmodede Det Europæiske Råd
om, at økopointsystemet som en midlertidig løsning blev
forlænget. Denne forlængelse indgår som led i beskyttelsen af miljøet i følsomme områder såsom Alpeområdet. I punkt 35 i konklusionerne fra mødet i København den 12. og 13. december 2002 anmodede Det
Europæiske Råd om, at Rådet vedtog en forordning om
en midlertidig løsning for transitkørsel med lastvogne
gennem Østrig i 2004-2006 inden udgangen af 2002.

(3)

(4)

(5)

Denne foranstaltning er nødvendig, indtil der vedtages et
rammeforslag vedrørende betaling for brug af infrastrukturer som forudset i hvidbogen om den europæiske
transportpolitik frem til 2010, idet Kommissionen har
erklæret, at den agter at fremsætte dette rammeforslag i
2003.
Denne foranstaltning er også begrundet i behovet for at
beskytte miljøet mod følgerne af forurening, som skyldes
passage af et meget stort antal lastvogne.
Det Europæiske Miljøagentur konstaterer, at der med
udvidelsen af Den Europæiske Union må påregnes en
betydelig vækst i transittrafikken. Det midlertidige pointsystem, som finder anvendelse på lastvogne, der kører
gennem Østrig, bør med henblik på udvidelsen derfor
udvides til også at omfatte de tiltrædende lande.

(1) EFT C 103 E af 30.4.2002, s. 230.
(2) EFT C 221 af 17.9.2002, s. 84.
(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 12.2.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT), Rådets fælles holdning af 28.3.2003 (EUT C 214 E af
9.9.2003, s. 1) og Europa-Parlamentets holdning af 3.7.2003 (endnu
ikke offentliggjort i EUT). Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige
beslutning af 18.12.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og
Rådets afgørelse af 22.12.2003.
4
( ) EFT C 241 af 29.8.1994, s. 361.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
I denne forordning forstås ved:
a) »køretøj«: et køretøj som defineret i artikel 2 i Rådets forordning (EØF) nr. 881/92 af 26. marts 1992 om adgang til
markedet for vejgodstransport i Fællesskabet, som udføres
fra eller til en medlemsstats område eller gennem en eller
flere medlemsstaters områder (7)
b) »international transport«: international transport som defineret i artikel 2 i forordning (EØF) nr. 881/92
(5) Rådets afgørelse 96/191/EF af 26. februar 1996 (EFT L 61 af
12.3.1996, s. 31).
(6) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
(7) EFT L 95 af 9.4.1992, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets
og Rådets forordning (EF) nr. 484/2002 (EFT L 76 af 19.3.2002, s.
1).
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c) »transittrafik gennem Østrig«: enhver trafik gennem østrigsk
område, hvor udgangspunkt og bestemmelsessted ligger
uden for Østrig

d) Det samlede NOx-emissionsniveau fra lastvogne, der kører i
transit gennem Østrig, fastsættes i overensstemmelse med
værdierne for det pågældende år i bilag I.

d) »lastvogn«: ethvert motorkøretøj med en tilladt totalvægt på
over 7,5 tons, der er indregistreret i en medlemsstat og
bestemt til transport af gods eller til at trække påhængsvogne, herunder sættevogne, og påhængskøretøjer
med en tilladt totalvægt på over 7,5 tons, der trækkes af et
motorkøretøj, der er indregistreret i en medlemsstat, og som
har en tilladt totalvægt på højst 7,5 tons

e) Fastsættelsen af det samlede NOx-emissionsniveau fra lastvogne baseres på det tidligere økopointsystem, som fastlagt
i protokol nr. 9 til 1994-tiltrædelsesakten. Som led i dette
system behøver hver lastvogn for at køre i transit gennem
Østrig, et pointantal, som svarer til talværdien af dens NOxemissioner (den godkendte værdi i forbindelse med produktionens overensstemmelse (COP-værdien) eller typegodkendelsesværdien). Tildeling og forvaltning af disse point
beskrives i bilag II.

e) »vejgodstrafik i transit gennem Østrig«: transittrafik gennem
Østrig, der udføres med lastvogne, uanset om disse er med
last eller uden last
f) »bilateral kørsel«: international transport, der forgår med
lastvogn, og som har udgangspunkt eller bestemmelsessted i
Østrig og henholdsvis bestemmelsessted eller udgangspunkt
i en anden medlemsstat, samt kørsel uden last i forbindelse
med en sådan transport.

Artikel 2
Denne forordning finder anvendelse på international vejgodstransport ved kørsel inden for Fællesskabets område. Det
midlertidige pointsystem indebærer ikke nogen direkte
begrænsning af antallet af transitkørsler gennem Østrig.

Artikel 3
1.
Ved kørsel, der omfatter international vejgodstrafik i
transit gennem Østrig, gælder ordningen om kørsel for egen
regning og ordningen om erhvervsmæssig kørsel i henhold til
Rådets første direktiv af 23. juli 1962 om indførelse af fælles
regler for visse former for godstransport ad landevej mellem
medlemsstaterne (1) og forordning (EØF) nr. 881/92, med
forbehold af bestemmelserne i denne artikel.

f) Østrig udsteder og stiller rettidigt de point til rådighed, som
i henhold til bilag II skal anvendes ved forvaltning af det
midlertidige pointsystem for lastvogne, der kører i transit
gennem Østrig.
g) Den årlige kvote for tilladte NOx-emissioner fremgår af bilag
I; Kommissionen forvalter denne kvote og fordeler den på
medlemsstaterne ud fra de samme principper, som var
gældende for økopointsystemet for 2003, i overensstemmelse med bestemmelserne i Kommissionens forordning
(EF) nr. 3298/94 (3).
h) Tildelingen af point fra fællesskabsreserven skal vejes efter
kriterierne i artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 3298/94
og navnlig i overensstemmelse med den faktiske brug af de
point, der er tildelt medlemsstaterne, samt de særlige behov
hos vognmænd, der kører i transit gennem Østrig ad ruten
Lindau-Bregenz-St. Margrethen (»Hörbranz-transit«).
3. Hvis forslaget vedrørende betaling for brug af infrastrukturer (»Eurovignette«) ikke bliver vedtaget senest den 31.
december 2004, opretholdes alle de i stk. 2 fastsatte bestemmelser i et år, og hvis forslaget ikke vedtages senest den 31.
december 2005, højst i yderligere et år (4). Efter 2006 anvendes
ikke nogen kvoteordning.

2.
For at fremme brugen af miljøvenlige lastvogne i forbindelse med transittrafik gennem Østrig gælder følgende bestemmelser fra den 1. januar 2004 til den 31. december 2004:

4. Kommissionen forvalter det midlertidige pointsystem i
henhold til de relevante bestemmelser i forordning (EF) nr.
3298/94. Kommissionen, der handler efter proceduren i artikel
5, stk. 2, indfører om nødvendigt yderligere bestemmelser for
fremgangsmåderne vedrørende det midlertidige pointsystem,
fordelingen af point og de tekniske spørgsmål i forbindelse
med anvendelsen af denne artikel.

a) Transitkørsel udført af lastvogne, som ellers ville bruge 5
point eller derunder er ikke omfattet af det midlertidige
pointsystem.

Artikel 4

b) Transitkørsel udført af lastvogne, der bruger 6, 7 eller 8
point, er omfattet af det midlertidige pointsystem (2).
c) Transitkørsel udført af lastvogne, der bruger mere end 8
point, er forbudt; dette forbud gælder dog ikke transitkørsel
udført af sådanne lastvogne, der er indregistreret i
Grækenland, eller transitkørsel udført af visse stærkt specialiserede køretøjer, som er meget dyre, og som har en lang
økonomisk levetid.
(1) EFT 70 af 6.8.1962, s. 2005/62. Senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 881/92 (EFT L 95 af 9.4.1992, s. 1).
(2) Point til rådighed for 2004 fremgår af bilag I.

1. Så længe bestemmelserne i artikel 3, stk. 2, og, hvis det
er relevant, i artikel 3, stk. 3, finder anvendelse, træffer
medlemsstaterne som led i deres gensidige samarbejde om
nødvendigt foranstaltninger imod misbrug af det midlertidige
pointsystem, der er forenelige med traktaten.
(3) Kommissionens forordning (EF) nr. 3298/94 af 21. december 1994
om de nærmere bestemmelser i forbindelse med ordningen om transitrettigheder (økopointsystemet) angående lastbilers transitkørsel
gennem østrigsk territorium (EFT L 341 af 30.12.1994, s. 20).
Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 2012/2000 (EFT L
241 af 26.9.2000, s. 18).
4
( ) Point til rådighed for 2005 og 2006 fremgår af bilag I.
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2.
De afgørelser, som Kommissionen træffer i henhold til
proceduren i artikel 5, skal være i overensstemmelse med en
bæredygtig transportpolitik for hele Alpeområdet.
3.
Vognmænd med en fællesskabstilladelse, der er udstedt af
de kompetente myndigheder i Østrig, er ikke bemyndiget til at
udføre international vejgodstransport, hvor hverken af- eller
pålæsning finder sted i Østrig. Al kørsel, som indebærer transitkørsel gennem Østrig, er dog undergivet bestemmelserne i
artikel 3.
4.
Alle kontrolmetoder, herunder elektroniske systemer, der
vedrører gennemførelsen af artikel 3, fastlægges i det omfang,
det er nødvendigt, efter proceduren i artikel 5, stk. 2.

31.12.2003
Artikel 5

1.

Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 3 og 7 i
afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.
3.

Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.
Artikel 6

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2003.
På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

P. COX

A. MATTEOLI

Formand

Formand

BILAG I
POINT TIL RÅDIGHED FOR 2004, 2005 OG 2006
År

Point for EU-15

2004

6 593 487

2005

6 246 462

2006

5 899 436
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BILAG II
BEREGNING OG FORVALTNING AF POINT
1. For hver lastvogn, der kører gennem Østrig, skal chaufføren ved hver grænseovergang (i begge retninger) forelægge
følgende:
a) et dokument, hvoraf COP-værdien for NOx-emissionen fra den anvendte lastvogn fremgår
b) et gyldigt pointkort, der er udstedt af de kompetente myndigheder.
ad a)
For EURO 0-, EURO 1-, EURO 2- og EURO 3-lastvogne, der er indregistreret efter den 1. oktober 1990, skal det
dokument, hvori COP-værdien dokumenteres, være en attest udstedt af den kompetente myndighed, hvori der angives
en officielt bekræftet COP-værdi for NOx-emissionen, eller typegodkendelsesdokumentet, hvori godkendelsesdato og
den ved udstedelse af typegodkendelsen målte værdi er angivet. I sidstnævnte tilfælde er COP-værdien typegodkendelsesværdien forhøjet med 10 %. Er en sådan værdi først blevet fastsat for et køretøj, kan den ikke længere ændres i
køretøjets levetid.
For lastvogne, der er indregistreret før den 1. oktober 1990, og for lastvogne, for hvilke der ikke findes nogen typegodkendelse, fastsættes skønsmæssigt en COP-værdi på 15,8 g/kWh.
ad b)
Pointkortet/økomærkaten indeholder et bestemt pointtal og nedskrives på følgende måde på grundlag af COP-værdien
for de pågældende køretøjer:
1) hver g/kWh NOx-emission, i henhold til værdien i det i litra a), nævnte dokument, tæller som ét point
2) decimaler af NOx-emissionsværdierne rundes op til det næste større hele tal, når decimalværdien er 0,5 eller
derover, og afrundes nedad i andre tilfælde.
2. Hver tredje måned beregner Kommissionen efter proceduren i artikel 5, stk. 2, antallet af ture og den gennemsnitlige
NOx-værdi for lastvognene og opbevarer statistiske data herom fordelt på de enkelte stater.
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RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2328/2003
af 22. december 2003
om en ordning for godtgørelse af de meromkostninger ved afsætning af visse fiskerivarer fra
Azorerne, Madeira, De Kanariske Øer og de franske oversøiske departementer Guyana og Réunion,
der er en følge af disse områders beliggenhed i Fællesskabets yderste periferi
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

(5)

For at opretholde konkurrenceevnen for visse fiskerivarer
over for fiskerivarer fra andre områder i Fællesskabet
iværksatte Fællesskabet en række aktioner i fiskerisektoren til udligning af meromkostningerne i 1992 og
1993. Disse aktioner blev i 1994 og i perioden 19951997 videreført ved vedtagelsen af forordning (EF) nr.
1503/94 (6) og (EF) nr. 2337/95 (7) og i perioden 19982002 ved vedtagelsen af forordning (EF) nr. 1587/98 (8)
og (EF) nr. 579/2002 (9). Der bør fra 2003 fortsat
anvendes en ordning for godtgørelse af meromkostningerne ved forarbejdning og afsætning af visse fiskerivarer
og der bør derfor vedtages foranstaltninger til videreførelse af disse aktioner.

(6)

Nær- og kystfiskeriet er af væsentlig social og økonomisk
betydning i områderne i EU's yderste periferi.

(7)

Det er nødvendigt at rationalisere fiskeriindsatsen, for at
bestandene kan blive forvaltet hensigtsmæssigt. Her bør
der navnlig tages hensyn til den forskning af høj teknisk
standard, som udføres i forskellige videnskabelige institutter i de nævnte områder.

(8)

Som led i bevarelse og forvaltning af fiskeressourcerne i
disse områder er det nødvendigt at overholde de tilsvarende EF-bestemmelser, navnlig for det franske departement Guyana reglen om forbud mod rejefiskeri i
farvande af en dybde på under 30 m.

(9)

Hvis den økonomiske udvikling i de pågældende
regioner i den yderste periferi skal fremmes, bør
medlemsstaterne kunne tilpasse fangstmængderne, og
Kommissionen bør kunne tilpasse de fastsatte beløb og
mængder for de forskellige arter i en given region i den
yderste periferi og mellem de forskellige regioner i den
yderste periferi i én og samme medlemsstat, for at tage
hensyn til ændringer i afsætningsvilkårene og deres
karakteristika.

(10)

Desuden bør Kommissionen, når tilpasningen mellem
arter eller inden for regioner, der tilhører den samme
medlemsstat, ikke har ført til en fuldstændig udnyttelse
af de disponible beløb, kunne tilpasse de fastsatte beløb
og mængder for de forskellige arter mellem regionerne i
den yderste periferi i de forskellige medlemsstater. I så
fald sker tilpasningen uden at dette i øvrigt berører
fordelingsnøglen for de finansieringsbeløb, der er til
rådighed i henhold til denne forordning for de følgende
år.

(6)
(7)
(8)
(9)

L
L
L
L

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 37 og artikel 299, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske
og Sociale Udvalg (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

(3)

(4)

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

Fiskerisektoren i områderne i Fællesskabets yderste periferi er i vanskeligheder, som forstærkes af omkostningerne ved fiskerivarernes transport til markederne på
grund af disse perifere områders afsides beliggenhed.

Ved afgørelse 89/687/EØF (3), 91/314/EØF (4) og 91/
315/EØF (5) indførte Rådet særlige programmer for
henholdsvis de franske oversøiske departementer
(Poseidom), De Kanariske Øer (Poseican) og Madeira og
Azorerne (Poseima) som følge af områdernes afsides
beliggenhed og økarakter. Programmerne er integreret i
Fællesskabets politik for områderne i dets yderste periferi
og indeholder generelle retningslinjer for de foranstaltninger, der skal iværksættes for at tage hensyn til de
særlige forhold og ulemper, der karakteriserer disse
områder.

I EF-traktatens artikel 299, stk. 2, erkendes det, at de
særlige ulemper for den økonomiske og sociale situation
for områderne i den yderste periferi forværres som følge
af deres fjerne beliggenhed og status som øsamfund. Det
er også tilfældet for fiskerisektoren.

Disse områder har specifikke udviklingsproblemer såsom
meromkostninger ved afsætning af visse produkter som
følge af deres afsides beliggenhed.
Udtalelse af 4.12.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
Udtalelse af 29.10.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
EFT L 399 af 30.12.1989, s. 39.
EFT L 171 af 29.6.1991, s. 1.
EFT L 171 af 29.6.1991, s. 10.

EFT
EFT
EFT
EFT

162 af 30.6.1994, s. 8.
236 af 5.10.1995, s. 2.
208 af 24.7.1998, s. 1.
89 af 5.4.2002, s. 1.

31.12.2003
(11)

Den Europæiske Unions Tidende

DA

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

L 345/35

b) 250 EUR pr. ton sort sabelfisk for højst 1 600 tons pr. år
c) 1 080 EUR pr. ton akvakulturprodukter for højst 50 tons
pr. år.

Artikel 5
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Formål

De Kanariske Øer
For De Kanariske Øer ydes godtgørelsen for de i bilag III
nævnte fiskevarer. Godtgørelsen og mængderne for dette
område udgør:
a) 950 EUR pr. ton tun, der afsættes ad luftvejen, for højst
1 619 tons pr. år

Ved denne forordning indføres der en godtgørelse af de
meromkostninger ved afsætning af visse fiskerivarer (nævnt i
bilag I til V) fra Azorerne, Madeira, De Kanariske Øer og de
franske oversøiske departementer Guyana og Réunion, der er
en følge af disse områders beliggenhed i Fællesskabets yderste
periferi (herefter benævnt »godtgørelsen«).

b) 500 EUR pr. ton tun, der i uforarbejdet stand afsættes ad
søvejen, for højst 453 tons pr. år

Artikel 2

d) 220 EUR pr. ton bugstribet bonit, der afsættes ad søvejen i
uforarbejdet stand, for højst 712 tons pr. år

Modtagelse af godtgørelsen
Godtgørelsen ydes til producenter, ejere af fartøjer, som er registreret i havne i de i artikel 1 nævnte områder, og som udøver
deres virksomhed i disse områder, eller sammenslutninger af
sådanne personer og erhvervsdrivende i forarbejdnings- og
afsætningssektoren, der må bære de meromkostninger, som er
en følge af områdernes afsides beliggenhed.

c) 250 EUR pr. ton bugstribet bonit, der afsættes ad søvejen i
emballeret stand, for højst 453 tons pr. år

e) 240 EUR pr. ton sardiner og makreller til frysning for højst
347 tons pr. år
f) 268 EUR pr. ton blæksprutteprodukter og demersale arter
for højst 8 292 tons pr. år
g) 1 300 EUR pr. ton akvakulturprodukter for højst 1 157
tons pr. år.

Artikel 3
Azorerne

Artikel 6

For Azorerne ydes godtgørelsen for de i bilag I nævnte fiskevarer. Godtgørelsen og mængderne for dette område udgør:

Guyana

a) 177 EUR pr. ton tun for højst 10 000 tons pr. år leveret til
den lokale industri

For Guyana ydes godtgørelsen for de i bilag IV nævnte fiskevarer. Godtgørelsen og mængderne for dette område udgør:

b) 455 EUR pr. ton fisk til afsætning i fersk tilstand for højst
2 000 tons pr. år

a) 1 100 EUR pr. ton rejer fra industrielt fiskeri for højst
3 300 tons pr. år

c) 148 EUR pr. ton fisk af små pelagiske arter og dybhavsarter, leveret til industrien eller sammenslutninger eller organisationer af lokale producenter, til frysning eller forarbejdning, for en mængde på højst 1 554 tons pr. år.

b) 1 100 EUR pr. ton fersk hvidfisk fra ikke-industrielt fiskeri
for højst 100 tons pr. år
c) 527 EUR pr. ton dybfrosset hvidfisk fra ikke-industrielt
fiskeri for højst 500 tons pr. år.

Artikel 4
Madeira

Artikel 7

For Madeira ydes godtgørelsen for de i bilag II nævnte fiskevarer. Godtgørelsen og mængderne for dette område udgør:

Réunion

a) 230 EUR pr. ton tun for højst 4 000 tons pr. år leveret til
den lokale industri

For Réunion ydes godtgørelsen for de i bilag V nævnte fiskevarer. Godtgørelsen og mængderne for dette område udgør
1 400 EUR pr. ton sværdfisk, tun, spydfisk/marlinarter, haj,
sejlfisk og guldmakrel for højst 618 tons pr. år.

(1) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
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Artikel 8
Tilpasning af beløb og mængder
1.
Medlemsstaterne kan tilpasse de fastsatte mængder for de
forskellige arter, jf. artikel 3-7, uden at øge den samlede årlige
bevillingsramme, som er fastsat for hver enkelt medlemsstat, og
uden at øge de beløb, der er fastsat som kompensation pr. ton
af en given art, hvis Kommissionen ikke har gjort indsigelse
inden for en frist på fire uger regnet fra meddelelsen om en
medlemsstats behørigt motiverede anmodning om tilpasning.

31.12.2003

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i
afgørelse 1999/468/EF.
Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes
til en måned.
3.

Komitéen vedtager selv sin forretningsorden.
Artikel 11
Finansiering

2.
Kommissionen kan efter de oplysninger, den har
modtaget fra de berørte medlemsstater, tilpasse de beløb og
mængder, der er fastsat for de forskellige arter under hensyntagen til deres karakteristika og vilkårene for deres produktion
og afsætning inden for rammerne af de globale finansielle
bestemmelser i artikel 3-7.

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er interventioner til regulering af landbrugsmarkederne som omhandlet i
artikel 2 i forordning (EF) nr. 1258/1999 (1). De finansieres af
Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget
(EUGFL), Garantisektionen.

Denne tilpasning kan ske inden for en region, mellem regioner,
der tilhører én og samme medlemsstat, eller mellem forskellige
medlemsstater.

Artikel 12

3.
Hvis tilpasningen finder sted mellem forskellige medlemsstater, sker den, uden at dette i øvrigt berører fordelingsnøglen
for de finansieringsbeløb, der er til rådighed, og gennemføres
inden for den samlede årlige bevillingsramme for aktionen som
fastsat af budgetmyndigheden.

Kommissionen forelægger senest den 1. juni 2006 EuropaParlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale
Udvalg en rapport om gennemførelsen af foranstaltningerne i
denne forordning, eventuelt ledsaget af forslag til de foranstaltninger, der måtte vise sig nødvendige for at nå de i denne
forordning nævnte mål.

4.
Ved den i stk. 1-3 omhandlede tilpasning tages der
hensyn til alle forhold, som gør det muligt at udpege de
ændringer, som berettiger tilpasningen, herunder arternes
biologiske karakteristika, forskydninger i meromkostningerne
og kvalitative og kvantitative aspekter af produktionen og
afsætningen.
Artikel 9
Gennemførelsesbestemmelser

Rapport

Artikel 13
Overgangsforanstaltninger
De tilpasningsansøgninger, der er indgivet til Kommissionen i
henhold til artikel 2, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1587/98, og
som der ikke er truffet beslutning om inden datoen for nærværende forordnings ikrafttræden, underlægges proceduren i
artikel 8.

Gennemførelsesbestemmelserne til denne forordning fastsættes
efter proceduren i artikel 10, stk. 2.

Artikel 14
Ikrafttræden

Artikel 10
Komité

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.

1.
Kommissionen bistås af Forvaltningskomitéen for Fiskerivarer, i det følgende benævnt »komitéen«.

Den anvendes fra den 1. januar 2003 til den 31. december
2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2003.
På Rådets vegne
A. MATTEOLI

Formand

(1) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 103.
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BILAG I
Azorerne
a) Tun
Katsuwonus pelamis
Thunnus alalunga
Thunnus albacares
Thunnus obesus
Thunnus thynnus
b) Arter til afsætning i fersk tilstand
Phycis phycis
Beryx splendens
Pomatomus saltator
Sphyraena viridensis
Pagellus acame
Helicolenus dactylopterus dactylopterus
Cetrolabrus trutta
Labrus bergylta
Galeorhinus galeus
Pontinus kuhlii
Polyprion americanus
Coryphaena hippurus
Pseudocaranx dentex
Epigonus telescopus
Xiphias gladius
Serranus cabrilla
Serranus atricauda
Pagellus bogaraveo
Beryx decadactylus
Phycis blennoides
Seriola spp.
Loligo forbesi
Mora moro
Epinephelus guaza
Pagrus pagrus
Promethichthys prometeus
Lepidopus caudatus
Aphanopus carbo
Zeus faber, Zenopsis conchifer
Balistes carolinensis
Molva macrophthalma
Raja clavata
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Scorpaena scrofa
Conger conger
Mullus surmelutus
Diplodus sargus
Sarda sarda
Sparisoma cretense
c) Små pelagiske arter og dybhavsarter
Scomber japonicus
Trachurus picturatus
Sardina pilchardus
Chaecon affinis
Aphanopus carbo
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BILAG II
Madeira
a) Tun
Thunnus alalunga
Thunnus albacares
Thunnus Thynnus
Thunnus obesus
Katsuwonus pelamis
b) Sort sabelfisk
Aphanopus carbo
c) Akvakulturprodukter
Sparus aurata
Pagrus Pagrus
Pagellus Bogaraveo
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BILAG III
De Kanariske Øer
a) Tun
Thunnus alalunga
Thunnus albacares
Thunnus thynnus thynnus
Thunnus obesus
b) Bugstribet bonit
Katsuwonus pelamis
c) Sardiner
Sardina pilchardus
d) Makrel
Scomber spp.
e) Blæksprutteprodukter og demersale arter
Dentex dentex
Dentex gibbosus
Dentex macrophatalmus
Diplodus sargus
Diplodus cervinus
Lithognathus mormyrus
Pagellus acarne
Pagellus bogaraveo
Pagellus erythrinus
Sparus aurata
Sparus caeruleostictus
Sparus auriga
Sparus pagrus
Spondyliosoma cantharus
Merluccius merluccius
Merluccius senegalensis
Merluccius polli
Phycis phycis
Lepidorhombus boscii
Lophius piscatorius
Dicologlossa cuneata
Solea vulgaris
Solea senegalensis
Seppia Officinalis
Sepia bertheloti
Sepia orbignyana
Loligo vulgaris
Loligo forbesi
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Octopus vulgaris
Todarodes sagittatus
Cynoglossus, spp
Allotheutis, spp.
f) Akvakulturprodukter
Sparus aurata
Sparus pagrus
Dicentrarchus labrax
Seriola spp.
Solea senegalensis

BILAG IV
Guyana
a) Rejer
Penaeus subtilis
Penaeus brasiliensis
Plesiopenaeus edwardsianus
Solenocra acuminata
b) Hvidfisk fra ikke-industrielt fiskeri til ferskvare- og dybfrostmarkedet
Cynoscion acoupa
Cynoscion virescens
Cynoscion steindachneri
Macrodon ancylodon
Plagioscion arenatus
Tarpon atlanticus
Megalopos atlanticus
Arius parkeri
Arius proops
Sphyrnidae
Carcharhinidae
Trachynotus cayennensis
Oligoplites saliens
Scomberomorus maculatus
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BILAG V
Réunion
a) Sværdfisk
Xiphias gladius
b) Tun
Thunnus albacares
Thunnus alalunga
Thunnus obesus
Thunnus maccoyii
Euthynus spp.
Katsuwonus spp.
c) Spydfisk/marlinarter
Makaira mazara
Makaira indica
Tetrapterus audax
d) Haj
Carcharinus longimanus
Isurus oxyrinchus
e) Sejlfisk
Isiophorus
f) Guldmakrel
Coryphaena hippurus
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RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2329/2003
af 22. december 2003
om indgåelse af fiskeriaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Mozambique
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,
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Fællesskabet og Republikken Mozambique har forhandlet om og paraferet en fiskeriaftale, der giver
EF-fiskere mulighed for at fiske i de farvande, som fiskerimæssigt hører ind under Mozambiques
højhedsområde eller jurisdiktion.

(2)

Ifølge aftalen skal der endvidere etableres et økonomisk, finansielt, teknisk og videnskabeligt samarbejde på fiskeriområdet med henblik på at bevare ressourcerne og udnytte dem på en bæredygtig
måde, ligesom der skal oprettes partnerskaber mellem virksomheder med henblik på i alles interesse
at udvikle økonomiske aktiviteter inden for fiskeriet og dertil knyttede aktiviteter.

(3)

Aftalen bør godkendes.

(4)

Det er vigtigt at fastsætte en nøgle for fordeling af fiskerimulighederne mellem medlemsstaterne —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Fiskeriaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Mozambique, i det følgende benævnt
»aftalen«, godkendes på Fællesskabets vegne.
Teksten til aftalen er knyttet til denne forordning.

Artikel 2
De fiskerimuligheder, der er fastsat i protokollen til aftalen, fordeles mellem medlemsstaterne således:
a) Frysetrawlere til direkte,
fiskeri efter dybvandsrejer:

demersalt — Spanien:

TAC på 550 t dybvandsrejer
(295 t bifangster, jf. artsfordelingen i
protokollen)

— Grækenland: TAC på 150 t dybvandsrejer
(80 t bifangster, jf. artsfordelingen i protokollen)

(1) Udtalelse af 4.12.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
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— Portugal:
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TAC på 150 t dybvandsrejer
(80 t bifangster, jf. artsfordelingen i protokollen)
TAC på 150 t dybvandsrejer
(80 t bifangster, jf. artsfordelingen i protokollen)

b) Notfartøjer med fryseanlæg til tunfi- — Spanien:
skeri:
— Frankrig:

18 fartøjer

17 fartøjer

c) Langlinefartøjer med flydeline:

— Spanien:

8 fartøjer

— Frankrig:

1 fartøj

— Portugal:

5 fartøjer

Hvis licensansøgningerne fra disse medlemsstater ikke udtømmer fiskerimulighederne efter protokollen,
kan Kommissionen tage licensansøgninger fra andre medlemsstater i betragtning.
Artikel 3
Medlemsstater, hvis fartøjer fisker i medfør af denne aftale, skal meddele Kommissionen, hvor store
mængder af hver bestand deres fartøjer fanger i Mozambiques fiskerizone, jf. de nærmere bestemmelser i
Kommissionens forordning (EF) nr. 500/2001 af 14. marts 2001 om gennemførelsesbestemmelser til
Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 vedrørende kontrollen af EF-fiskerfartøjernes fangster i tredjelandes
farvande og på åbent hav (1).
Artikel 4
Formanden for Rådet er bemyndiget til at udpege den eller de personer, der har beføjelse til at undertegne
aftalen med bindende virkning for Fællesskabet (2).
Artikel 5
Denne forordning træder i kraft på syvendedagen 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. december 2003.
På Rådets vegne
A. MATTEOLI

Formand

(1) EFT L 73 af 15.3.2001, s. 8.
(2) Datoen for aftalens ikrafttræden offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet
for Rådet.
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AFTALE MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG REPUBLIKKEN MOZAMBIQUE OM FISKERI
DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt »Fællesskabet«,
på den ene side, og
REPUBLIKKEN MOZAMBIQUE, i det følgende benævnt »Mozambique«,
på den anden side,
i det følgende benævnt »parterne«,
SOM TAGER I BETRAGTNING, at der er et snævert samarbejde mellem Fællesskabet og Mozambique, bl.a. inden for
Lomé- og Cotonou-konventionen, og som har et fælles ønske om at udbygge forbindelserne,
SOM TAGER HENSYN TIL De Forenede Nationers havretskonvention,
SOM ER BEVIDST OM betydningen af de principperne i adfærdskodeksen for ansvarligt fiskeri, der blev vedtaget på
FAO-konferencen i 1995,
SOM ER FAST BESLUTTET PÅ i fælles interesse at samarbejde om på lang sigt at bevare de biologiske ressourcer i havet
og om at udnytte dem på en bæredygtig måde,
SOM ØNSKER, at der fastlægges nærmere bestemmelser og betingelser for aktiviteter og samarbejde af fælles interesse
inden for fiskeriet,
SOM ER OVERBEVIST OM, at et sådant samarbejde vil virke fremmede for deres fælles interesser og for at nå deres
respektive økonomiske og sociale mål,
SOM ER FAST BESLUTTET PÅ at udvide det økonomiske samarbejde inden for fiskeriet og dertil knyttede aktiviteter ved
at oprette og udbygge blandede selskaber, hvori der deltager virksomheder fra begge parter,
SOM ER BESLUTTET PÅ at udvide samarbejdet inden for fiskeriet og tilknyttede aktiviteter,
ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

d) »blandet selskab«: et handelsselskab oprettet i Mozambique
af redere eller virksomheder fra de to parter med henblik på
at udøve fiskeri eller dertil knyttede aktiviteter

Denne aftale fastlægger principper, regler og procedurer for:
— økonomisk, finansielt, teknisk og videnskabeligt samarbejde
inden for fiskeriet med henblik på at sikre, at fiskeressourcerne bevares og udnyttes på en bæredygtig måde og at
udvikle det mozambiquiske fiskeri
— EF-fartøjernes adgang til de mozambiquiske farvande
— partnerskaber mellem virksomheder, der har til formål i
fælles interesse at udvikle økonomiske aktiviteter inden for
fiskeriet og dertil knyttede aktiviteter.

e) »blandet kommission«: en kommission, der består af repræsentanter for Fællesskabet og Mozambique, og hvis opgave
er at overvåge anvendelsen og fortolkningen af denne aftale.

Artikel 3
1. Mozambique forpligter sig til at give EF-fartøjer tilladelse
til at fiske i sin fiskerizone, jf. denne aftale, herunder protokollen og bilaget.
2. Fiskeriet i medfør af denne aftale er undergivet gældende
mozambiquisk lovgivning.

Artikel 2
I denne aftale forstås ved:
a) »mozambiquiske myndigheder«: Mozambiques fiskeriministerium
b) »EF-myndigheder«: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber
c) »EF-fartøj«: et fiskerfartøj, der fører en EF-medlemsstats flag
og er registreret i Fællesskabet

Artikel 4
1. Fællesskabet forpligter sig til at træffe alle fornødne foranstaltninger til at sikre, at dets fartøjer overholder bestemmelserne i denne aftale og fiskerilovgivningen for de farvande, der
henhører under Mozambiques jurisdiktion.
2. De mozambiquiske myndigheder meddeler Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber enhver ændring af
nævnte lovgivning.
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Artikel 5

Artikel 9

1.
Fællesskabet yder Mozambique en finansiel godtgørelse,
jf. de i protokollen og bilagene fastsatte betingelser for adgang
til de mozambiquiske fiskerier.

1. Parterne tilskynder til økonomisk, videnskabeligt og
teknisk samarbejde inden for fiskeriet og dertil knyttede aktiviteter. De holder samråd for at samordne de forskellige foranstaltninger, der er fastsat i denne aftale.

2.
Den finansielle godtgørelse ydes årligt og skal anvendes til
at støtte de programmer og aktioner, som Mozambique har
iværksat inden for fiskeriforvaltning, bevarelse og bæredygtig
udnyttelse af fiskeressourcerne samt udvikling af det mozambiquiske fiskeri.

2. Parterne fremmer udvekslingen af oplysninger om fangstmetoder, fiskeredskaber, opbevaringsmetoder og metoder til
industriel forarbejdning af fiskevarer.

Artikel 6

4. Parterne forpligter sig til at rådføre sig med hinanden
enten direkte eller gennem internationale organisationer for at
sikre forvaltningen og bevarelsen af de biologiske ressourcer i
Det Indiske Ocean og for at samarbejde om den videnskabelige
forskning i forbindelse hermed.

1.
Gør tungtvejende grunde, bortset fra naturfænomener, det
umuligt at udøve fiskeri i Mozambiques fiskerizone, kan Fællesskabet suspendere den finansielle godtgørelse efter forudgående
samråd mellem de to parter.

3. De to parter bestræber sig for at skabe gunstige vilkår for
udbygning af forbindelserne mellem parternes virksomheder på
det tekniske, økonomiske og handelsmæssige område.

Artikel 10
2.
Betalingen af den finansielle godtgørelse genoptages, når
situationen atter er normal, og der har været samråd mellem de
to parter, hvor det bekræftes, at situationen igen tillader
normalt fiskeri.

1. Parterne fremmer oprettelsen af blandede selskaber for i
begge parters interesse at udvikle fiskeriet og dertil knyttede
aktiviteter i Mozambique.

3.
Gyldigheden af de licenser, som EF-fartøjerne har fået
tildelt efter artikel 8, forlænges med en periode af samme
længde som den, hvor fiskeriet var suspenderet.

2. Ved overførsel af EF-fartøjer til blandede selskaber og ved
oprettelse af blandede selskaber i Mozambique skal gældende
mozambiquisk lovgivning og EF-bestemmelserne systematisk
overholdes.

Artikel 7

Artikel 11

1.
EF-fartøjernes fiskeri i de mozambiquiske farvande er
undergivet en licensordning efter gældende mozambiquisk
lovgivning.
2.
Proceduren for ansøgning om fiskerilicens for et fartøj,
licensafgifterne og de nærmere bestemmelser for rederens betaling af afgifterne er fastsat i bilaget til protokollen.

Artikel 8
1.
Hvis hensynet til bevarelse og beskyttelse af Mozambiques
fiskeressourcer gør det berettiget at træffe foranstaltninger, der
kan berøre det fiskeri, som EF-fartøjerne udøver i henhold til
denne aftale, holder parterne samråd med henblik på at justere
protokollen og dens bilag.
2.
Efter mozambiquisk lovgivning skal bestemmelser, som
de mozambiquiske myndigheder træffer til regulering af fiskeriet for at bevare fiskeressourcerne, være baseret på objektive
videnskabelige kriterier. Sådanne bestemmelser må ikke være
diskriminerende over for EF-fartøjer, jf. dog aftaler indgået
mellem udviklingslande inden for samme geografiske område,
herunder gensidige fiskeriaftaler.

Der nedsættes en blandet kommission, der skal overvåge aftalens anvendelse. Denne kommission skal især:
1) føre kontrol med gennemførelsen, fortolkningen og anvendelsen af aftalen og navnlig gennemførelsen af de
programmer og foranstaltninger, der er omhandlet i artikel
5 og beskrevet i protokollen til denne aftale
2) sikre den nødvendige kontakt i spørgsmål af fælles interesse
3) fungere som forum for mindelig bilæggelse af tvister, som
fortolkningen eller anvendelsen af aftalen måtte give anledning til
4) foretage en eventuel revurdering af fiskerimulighederne og
dermed af den finansielle godtgørelse.
Den blandede kommission træder sammen mindst én gang om
året skiftevis i Mozambique og i Fællesskabet. Den træder
ekstraordinært sammen på anmodning af en af parterne.

Artikel 12
Denne aftale gælder dels for de områder, hvor traktaten om
oprettelse af Det Europæiske Fællesskab finder anvendelse, og
på de betingelser, der er fastsat i nævnte traktat, dels for Republikken Mozambiques område.
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Artikel 13
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Artikel 14

Protokollen og bilaget er en integrerende del af aftalen.
1.
Denne aftale indgås for en periode på tre år fra ikrafttrædelsesdatoen. Aftalen forlænges automatisk med yderligere tre
år, medmindre den opsiges skriftligt af en af parterne mindst
seks måneder før udløbet af første periode eller hver yderligere
periode.
2.
Hvis en af parterne opsiger aftalen, skal parterne holde
samråd.

Artikel 15
Denne aftale, der er udfærdiget i to eksemplarer på dansk,
engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk,
spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme
gyldighed, træder i kraft fra den dato, hvor parterne giver
hinanden meddelelse om, at procedurerne med henblik på
ikrafttrædelsen er afsluttet.
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PROTOKOL
om fastsættelse af fiskerimulighederne og den finansielle godtgørelse som omhandlet i fiskeriaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Mozambique
Artikel 1
For en periode på tre år fra aftalens ikrafttræden fastsættes de
fiskerimuligheder, der tildeles efter aftalens artikel 3, således:
a) Frysetrawlere til demersalt fiskeri efter dybvandsrejer: højst
1 000 t pr. år og højst 535 t bifangster fordelt således:
— jomfruhummer: 100 t
— blæksprutte: 75 t
— fisk: 240 t
— languster: 0 t
— krabbe: 120 t
for højst ti fartøjer.
b) Notfartøjer med fryseanlæg til tunfi- 35 fartøjer.
skeri:
c) Langlinefartøjer med flydeline:

14 fartøjer.

Artikel 2
1.
Den finansielle godtgørelse, der er omhandlet i aftalens
artikel 5, og som svarer til fiskerimulighederne ifølge denne
protokols artikel 1, fastsættes til 4 090 000 EUR pr. år.
Den finansielle godtgørelse for fiskeri efter tun og beslægtede
arter fastsættes til 600 000 EUR pr. år. Den dækker fangst i
mozambiquiske farvande af 8 000 t tun og beslægtede arter.
Hvis EF-fartøjernes tunfangster i Mozambiques eksklusive
økonomiske zone årligt overstiger denne mængde, forhøjes
ovennævnte beløb forholdsvis med 75 EUR pr. yderligere ton.
Fællesskabets samlede finansielle godtgørelse for fiskeri efter
tun og beslægtede arter kan dog højst udgøre 1 800 000 EUR
pr. år.
Den årlige finansielle godtgørelse for fiskeri efter dybvandsrejer
og bifangster i de mozambiquiske farvande er fastsat til
3 490 000 EUR for de mængder, der er omhandlet i artikel 1.
2.
Den finansielle godtgørelse skal anvendes til finansiering
af de foranstaltninger, der er omhandlet i denne protokols
artikel 3.
Artikel 3
1.
Af den finansielle godtgørelse anvendes der årligt
4 090 000 EUR til finansiering af følgende foranstaltninger,
fordelt således:
a) 1 500 000 EUR til overvågning af havfiskeri
b) 1 000 000 EUR til institutionel udvikling
c) 1 000 000 EUR til forskning
d) 430 000 EUR til uddannelse
e) 100 000 EUR til kvalitetskontrol
f) 60 000 EUR til deltagelse i den blandede kommissions
møder og andre internationale møder.

2. Ovennævnte beløb er vejledende, og Republikken
Mozambiques regering, repræsenteret ved fiskeriministeren og
planlægnings- og finansministeren, kan justere dem, idet den
dog i forvejen skal underrette Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber herom.
3. Fiskeriministeriet træffer beslutning om foranstaltningerne
og om de respektive årlige beløb, der tildeles de enkelte foranstaltninger, og underretter Kommissionen for De Europæiske
Fællesskaber herom.
4. De årlige beløb, der er omhandlet i stk. 1, bortset fra
beløbene i litra d) og f), stilles for det første år til rådighed for
de relevante mozambiquiske myndigheder efter protokollens
ikrafttræden og for de følgende år på årsdagen for protokollens
ikrafttræden.
5. Beløbene indbetales — på grundlag af den vedtagne årlige
programmering af deres anvendelse — i fremmed valuta på
konto nr. … hos Mozambiques nationalbank i planlægningsog finansministerens navn, og modværdien overføres til bankkonto nr. …… tilhørende Fundo de Fomento Pesqueiro. Beløbene i litra d) og f) betales, efterhånden som fiskeriministeriet
anmoder Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber om
dem til dækning af de trufne foranstaltninger.
Artikel 4
Fiskeriministeriet forelægger hvert år senest tre måneder efter
årsdagen for protokollens indgåelse Kommissionen for De
Europæiske Fællesskabers delegation i Mozambique en detaljeret rapport om gennemførelsen af de foranstaltninger, der er
omhandlet i artikel 3, og om de opnåede resultater. Den
gennemgås og vedtages af de to parter i den blandede kommission.
Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber forbeholder sig
ret til hos fiskeriministeren at indhente alle yderligere oplysninger om resultatet af de gennemførte foranstaltninger.
Efter samråd mellem parterne i den blandede kommission kan
Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tage betalingerne op til revision alt efter den faktiske gennemførelse af de
berørte foranstaltninger. I så fald kan Mozambique også tage de
fiskerimuligheder, der er tildelt ifølge denne protokol, op til
revision.
Artikel 5
Undlader Fællesskabet at betale som omhandlet i artikel 3, kan
Republikken Mozambique suspendere anvendelsen af denne
protokol.
Artikel 6
Denne protokol træder i kraft den 1. januar 2004, forudsat at
de to parter har meddelt, at deres respektive godkendelsesprocedurer er afsluttet.
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BILAG
Betingelser for EF-fartøjers fiskeri i Mozambiques farvande
Ethvert EF-fartøj, der har tilladelse til at fiske i de mozambiquiske farvande i medfør af denne aftale, er undergivet
gældende mozambiquisk lovgivning. Endvidere gælder følgende bestemmelser og procedurer:

1.

Formaliteter i forbindelse med ansøgning om og udstedelse af licenser til fartøjer, der fisker efter tun og
beslægtede arter, og til frysebundtrawlere
Der gælder følgende procedure for ansøgning om og udstedelse af licenser, der giver EF-fartøjer tilladelse til at fiske
i mozambiquiske farvande:
a) Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber indgiver til de mozambiquiske myndigheder via sin repræsentant
og delegation i Mozambique for hvert fartøj en licensansøgning fra de redere, der ønsker at fiske i medfør af
denne aftale. Ansøgningen skal indgives mindst 25 dage før begyndelsen af den gyldighedsperiode, der er anført
i ansøgningen. Ansøgningerne udfærdiges på formularer, som Mozambique udleverer til formålet, og som er vist
i tillæg 1 for notfartøjer til tunfiskeri og langlinefartøjer og i tillæg 1 og 2 for frysebundtrawlere. De skal være
ledsaget af et bevis for, at rederen har betalt det krævede forskud.
b) Licensen udstedes til en given reder for et givet fartøj og kan ikke overdrages.
På anmodning af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber kan licensen for et fartøj i tilfælde af force
majeure dog erstattes af en ny licens for et andet fartøj med nogenlunde samme karakteristika som det fartøj,
der skal erstattes. Den reder, hvis fartøj skal erstattes, skal via Kommissionens delegation i Mozambique først
indlevere den annullerede licens til Mozambique fiskeriministerium.
I den nye licens anføres:
— udstedelsesdato og gyldighedsperiode
— at den nye licens annullerer og erstatter licensen for det tidligere fartøj.
Der skal i dette tilfælde ikke betales yderligere forskud.
c) De mozambiquiske myndigheder sender licenserne til Kommissionen for De Europæiske Fællesskabers delegation
i Mozambique.

2.

Bestemmelser for notfartøjer til tunfiskeri og for langlinefartøjer med flydeline
Tunfiskerfartøjernes redere skal have en agent i Mozambique.
Fiskerilicenserne er gyldige i ét år, nemlig fra den 1. januar til den 31. december hvert år. De kan fornyes på
anmodning af rederen, der med henblik herpå senest 30 dage inden licensens udløb indgiver en fiskerilicensansøgning (tillæg 1).
Licensen skal altid opbevares om bord. Der kan pr. fax rekvireres en kopi af licensen i afventning af selve licensen,
og kopien skal i så fald opbevares om bord.
Afgiften fastsættes til 25 EUR pr. t tun eller fisk af beslægtede arter, der fanges i farvande under Mozambiques jurisdiktion. Hvis et EF-fiskerfartøj overskrider de maksimale fangstmængder pr. fartøj, skal der betales en yderligere
afgift på 25 EUR pr. t.
Licenserne udstedes mod forudbetaling til Fundo de Fomento Pesqueiro af 3 000 EUR pr. år pr. notfartøj til tunfiskeri og af 1 500 EUR pr. år pr. langlinefartøj med flydeline, hvilket svarer til afgifterne for fangst af henholdsvis
120 t og 60 t tun og beslægtede arter i Mozambiques eksklusive økonomiske zone.
De mozambiquiske myndigheder fremsender inden aftalens ikrafttræden alle oplysninger om, hvilke bankkonti der
skal anvendes ved indbetaling af afgifterne.

3.

Fangstopgørelse og opgørelse over afgifterne for fiskeri efter tun og beslægtede arter
Alle tunfiskerfartøjer, der i medfør af aftalen har tilladelse til at fiske i Mozambiques fiskerizone, skal give fiskeriministeriet meddelelse om deres fangster i den mozambiquiske fiskerizone, med kopi til Kommissionen for De Europæiske Fællesskabers delegation i Mozambique, efter følgende bestemmelser:
— Førerne af fartøjer, der fisker efter tun og beslægtede arter, skal udfylde en formular (fangstopgørelse) som vist i
tillæg 3 for hver periode, de fisker i Mozambiques fiskerizone.
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— Denne formular skal sendes til fiskeriministeriet senest 45 dage efter, at fiskeriet i Mozambiques fiskerizone er
afsluttet. Formularen skal udfyldes læseligt og underskrives af fartøjets fører.
— Der skal udfyldes en formular for hvert fartøj, der har fået tildelt licens, også selv om fartøjet ikke har fisket.
Overholdes disse bestemmelser ikke, forbeholder de mozambiquiske myndigheder sig ret til at suspendere det
pågældende fartøjs licens, indtil formaliteterne er opfyldt. I så fald underrettes Kommissionen for De Europæiske
Fællesskabers delegation i Mozambique straks herom.
Ved udløbet af hvert kalenderår laver Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber en endelig opgørelse over de
afgifter, der skal betales for fangståret på grundlag af de enkelte rederes fangstopgørelser, som er kontrolleret af
videnskabelige institutter med ansvar for efterprøvelse af fangstdata såsom Institut de recherche pour le développement (IRD), Instituto Español de Oceanografía (IEO), Instituto Português de Investigação Marítima (IPIMAR) et Instituto Nacional de Investigação Pesqueira (IIP). Opgørelsen meddeles fiskeriministeriet og rederne samtidigt.
Rederne betaler eventuelle yderligere afgifter til fiskeriministeriet senest 30 dage efter meddelelsen af den endelige
opgørelse. Hvis beløbet i den endelige opgørelse er lavere end ovennævnte forudbetaling, får rederen dog ikke
refunderet forskellen.

4.

Bestemmelser for frysebundtrawlere
Frysebundtrawlernes redere skal have en agent i Mozambique.
Fiskerilicenserne er gyldige i ét år, nemlig fra den 1. januar til den 31. december hvert år. De kan fornyes på
anmodning af rederen, der med henblik herpå indgiver en fiskerilicensansøgning senest 30 dage inden licensens
udløb.
Licensen skal altid opbevares om bord.
Fiskerilicensafgifterne er fastsat til 600 EUR pr. t af kvoten.
Licenserne udstedes mod forudbetaling til fiskeriministeriet af en afgift på 600 EUR pr. t af kvoten.
Sundhedskontrol foretages efter mozambiquisk lovgivning. Med henblik herpå udfylder EF-rederne en formular som
vist i tillæg 2, og indsender en skriftlig anmodning om et internationalt transitdokument.
Afgifterne for sundhedsinspektion (sundhedsgodkendelse og sundhedscertifikat for international transit) er fastsat til
1 550 EUR pr. fartøj pr. år.
Sundhedsgodkendelsen og sundhedscertifikatet udstedes mod forudbetaling af ovennævnte afgifter til fiskeriministeriet.
Fiskeriministeriet meddeler alle relevante bankoplysninger, herunder oplysninger om, hvilke bankkonti afgifterne
skal indbetales på.

5.

Fangstopgørelse for frysebundtrawlerne
De trawlere, der har tilladelse til at fiske i Mozambiques eksklusive økonomiske zone i medfør af denne aftale,
meddeler via Kommissionen for De Europæiske Fællesskabers delegation i Mozambique fiskeriministeriet fangstdata
og fiskeriindsats. Til dette formål anvendes formularen som vist i tillæg 4 og 5. De oplysninger, der gives i tillæg 4,
skal dække tidagesperioder og meddeles på den ellevte dag, den enogtyvende dag og den sidste dag i hver måned.
De oplysninger, der gives i tillæg 5, skal meddeles månedligt.

6.

Fiskerikontrol, sundhedsinspektion og prøveudtagning

6.1. EF-fartøjer, der fisker i Mozambiques eksklusive økonomiske zone skal lade fiskeriinspektører, der i EF-terminologi
normalt kaldes observatører, komme om bord. De er bemyndiget til:
— at aflægge besøg om bord på fartøjer, såvel på havet som i havn
— at kontrollere fiskerilicenser, logbøger, fangster om bord og fiskeredskaber
— at kontrollere fartøjets position under fiskeri
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— at beordre ethvert fartøj til at standse og foretage de fornødne manøvrer med henblik på inspektion
— at beordre et fartøj til at sejle til nærmeste mozambiquiske havn ved alvorlig overtrædelse af fiskeribestemmelserne.
6.2. Frysebundtrawlerne er undergivet sundhedsbetingelser efter gældende mozambiquisk lovgivning. De skal lade sundhedsinspektører komme om bord. Inspektørerne er bemyndiget til:
— at aflægge besøg om bord på fartøjer, såvel på havet som i havn
— at kontrollere sundhedscertifikaterne og de generelle sundhedsforhold om bord på fartøjerne
— at kontrollere besætningens helbredsattester
— at kontrollere hygiejneforholdene, fangsternes sundhedstilstand og stuvningsforholdene for fisk.
6.3. EF-fartøjerne skal tillade videnskabeligt personale uden inspektionsbeføjelser, der skal indsamle data, som gør det
muligt at holde øje med udnyttelsen af de mozambiquiske fiskeressourcer, og miljødata, at komme om bord. Dette
personale er bemyndiget til:
— at foretage biologisk prøveudtagning og navnlig at måle og veje de fangede arter
— at indsamle oceanografiske data (luft- og vandtemperatur, saltholdighed, vind, strøm osv.)
— at indsamle prøver af fisk med henblik på laboratorieanalyse.
6.4. Ethvert EF-fartøj, der har inspektører eller videnskabeligt prøveudtagningspersonale om bord, skal sørge for kost,
logi og eventuel lægehjælp. Disse ydelser skal mindst være på samme niveau som for officererne om bord.
Hvis en inspektør eller et medlem af det videnskabelige prøveudtagningspersonale afmønstrer i en anden havn end
påmønstringshavnen, skal rederen afholde rejseudgifterne tilbage til påmønstringshavnen.
Hvis en inspektør eller et medlem af det videnskabelige prøveudtagningspersonale ikke er på det aftalte sted på det
aftalte tidspunkt eller senest 12 timer efter dette tidspunkt, fritages rederen for forpligtelsen til at påmønstre den
pågældende person.
6.5. Ovennævnte personale må ikke opholde sig om bord længere, end det af de mozambiquiske myndigheder skønnes
strengt nødvendigt for at udføre deres respektive opgaver.

7.

Satellitovervågning
EF-fartøjer, der fisker i medfør af aftalen, overvåges pr. satellit (FOS) efter Mozambiques fiskeribestemmelser og EFbestemmelserne, idet de nærmere bestemmelser skal fastsættes i en protokol mellem parterne.
Ved mistanke om overtrædelse kan de mozambiquiske myndigheder bede Europa-Kommissionen om yderligere
oplysninger fra satellitovervågningsfortegnelserne for EF-fartøjer, der fisker i den mozambiquiske eksklusive økonomiske zone.

8.

Radiokommunikation
Fartøjsføreren meddeler mindst 16 timer i forvejen pr. radio via radiostationen i Maputo eller pr. telex eller telefax,
at han agter at sejle ind i Mozambiques fiskerizone, og giver samtidig oplysninger om fangsterne om bord. Når
fartøjsføreren meddeler, at han agter at forlade zonen, skal han oplyse, hvor store fangster han har taget under
fiskeriet i Mozambiques fiskerizone.
Radiofrekvens og telex- og telefaxnumre fremgår af fiskerilicensen.

9.

Fiskerizoner
For tunfiskerfartøjer:
mellem 10°30' S og 26°30' S uden for 12-sømilezonen
For trawlere:
mellem 10°30' S og 26°30' S uden for 12-sømilezonen på vanddybder på over 150 m.

10. Påmønstring af besætningsmedlemmer
Frysebundtrawlere, der har tilladelse til at fiske i de mozambiquiske farvande i medfør af fiskeriaftalen, skal påmønstre mozambiquiske sømænd, således at disse udgør 50 % af besætningen, eksklusive officerer.
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Aflønningen af disse sømænd påhviler rederne og omfatter også bidrag til sømændenes socialsikringsordninger:
livsforsikring, ulykkesforsikring, sygeforsikring mv.
11. Anvendelse af havnefaciliteter
Betingelserne for anvendelse af havnefaciliteter fastsættes af de mozambiquiske havnemyndigheder.
12. Omladning
Enhver omladning, der involverer en frysebundtrawler, skal meddeles de mozambiquiske fiskerimyndigheder mindst
to arbejdsdage i forvejen og finde sted i havnen i Beira eller Maputo under de mozambiquiske fiskerimyndigheders
og toldmyndigheders tilstedeværelse.
Enhver frysebundtrawler, der ønsker at forlade den mozambiquiske eksklusive økonomiske zone med sine fangster,
skal underkastes fiskerikontrol, have udstedt det nødvendige transitcertifikat for varerne og underkastes toldkontrol
i havnen i Beira eller Maputo, idet den skal anmode herom mindst to arbejdsdage i forvejen.
Omladning, fiskerikontrol eller toldkontrol i havnen i Beira eller Maputo ændrer intet ved de pågældende fangsters
EF-oprindelse.
13. Tjenesteydelser
EF-redere, der fisker i den mozambiquiske eksklusive økonomiske zone, er forpligtet til først og fremmest at benytte
sig af mozambiquiske tjenesteydelser (havnearbejdere, håndtering, bunkring, konsignation osv.).
14. Procedure ved opbringning
Hvis et EF-fartøj, der fisker i medfør af fiskeriaftalen, opbringes i Mozambiques fiskerizone, skal de mozambiquiske
myndigheder skriftligt underrette Kommissionen for De Europæiske Fællesskabers delegation i Maputo herom inden
to arbejdsdage og angive omstændighederne ved og årsagerne til opbringningen. Europa-Kommissionens delegation
skal desuden holdes underrettet om udviklingen i de indledte procedurer og om eventuelt trufne administrative
sanktioner.
15. Overtrædelser
EF-fartøjers eventuelle overtrædelse af mozambiquisk lovgivning eller af bestemmelserne i denne protokol meddeles
Kommissionen for De Europæiske Fællesskabers delegation i Maputo, uden at dette dog tilsidesætter eventuelle
sanktioner efter den pågældende lovgivning.
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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/71/EF
af 4. november 2003
om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages
til handel, og om ændring af direktiv 2001/34/EF
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE
UNION HAR —

for risikovillig kapital og Kommissionens meddelelse om
etablering af en ramme for de finansielle markeder: en
handlingsplan, ved at gøre det lettere at få bred adgang
til investeringskapital overalt i EU, herunder for små og
mellemstore virksomheder (SMV) og nystartede virksomheder, gennem et »fælles emittentpas«.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 44 og 95,
under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),
under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske
og Sociale Udvalg (2),
under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank (3),

(5)

Rådet nedsatte den 17. juli 2000 et vismandsudvalg til
regulering af de europæiske værdipapirmarkeder. I udvalgets første rapport af 9. november 2000 understreges, at
der ikke findes en fælles definition af udbud til offentligheden af værdipapirer, hvorfor samme transaktion
betragtes som en privat placering i nogle medlemsstater,
men ikke i andre. Den nuværende ordning afholder virksomhederne fra at rejse kapital på fællesskabsplan og
dermed fra egentlig adgang til et stort, likvidt og integreret finansielt marked.

(6)

I vismandsudvalgets endelige rapport af 15. februar
2001 foreslås en ny lovgivningsteknik baseret på regulering på følgende fire niveauer: rammeprincipper,
gennemførelsesforanstaltninger, samarbejde og håndhævelse. Niveau 1, direktivet, skal begrænse sig til fastlæggelse af de brede generelle »rammeprincipper«, hvorimod
niveau 2 skal bestå i fastlæggelse af de tekniske gennemførelsesforanstaltninger, som vedtages af Kommissionen
bistået af et udvalg.

(7)

Det Europæiske Råd i Stockholm den 23. og 24. marts
2001 bifaldt vismandsudvalgets endelige rapport og
forslaget om de fire niveauer for at gøre reguleringen af
fællesskabslovgivningen for værdipapirer mere effektiv
og gennemsigtig.

(8)

Europa-Parlamentets beslutning af 5. februar 2002 om
gennemførelse af lovgivningen i forbindelse med finansielle tjenesteydelser støttede ligeledes vismandsudvalgets
endelige rapport på baggrund af den højtidelige erklæring, som Kommissionen samme dag havde fremsat over
for Europa-Parlamentet, og det brev af 2. oktober 2001,
som kommissionsmedlemmet med ansvar for det indre
marked sendte til formanden for Europa-Parlamentets
Udvalg om Økonomi og Valutaspørgsmål, vedrørende
sikringen af Europa-Parlamentets rolle i forløbet.

efter proceduren i traktatens artikel 251 (4), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Rådets direktiv 80/390/EØF af 17. marts 1980 om
samordning af kravene ved udarbejdelse af, kontrol med
og udstedelse af det prospekt, der skal offentliggøres
med henblik på optagelse af værdipapirer til officiel
notering på en fondsbørs (5), og Rådets direktiv 89/298/
EØF af 17. april 1989 om samordning af kravene ved
udarbejdelse af, kontrol med og udstedelse af det
prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer
udbydes til offentligheden (6), blev vedtaget for en del år
siden og indførte en ufuldstændig og kompleks ordning
for gensidig anerkendelse, som ikke kan sikre målsætningen om et fælles emittentpas som fastsat i dette
direktiv. Disse direktiver bør forbedres, ajourføres og
samles i én enkelt tekst.

(2)

I mellemtiden er direktiv 80/390/EØF blevet integreret i
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/34/EF af
28. maj 2001 vedrørende betingelserne for værdipapirers optagelse til officiel notering på en fondsbørs samt
oplysninger, der skal offentliggøres om disse værdipapirer (7). Direktivet kodificerer flere direktiver om noterede værdipapirer.

(3)

Af hensyn til sammenhængen er det imidlertid hensigtsmæssigt at samle de bestemmelser i direktiv 2001/34/EF,
som stammer fra direktiv 80/390/EØF, med bestemmelserne i direktiv 89/298/EØF og ændre direktiv 2001/34/
EF tilsvarende.

(4)

Dette direktiv udgør et væsentligt instrument for virkeliggørelsen af det indre marked efter den tidsplan, der er
fastsat i Kommissionens meddelelse om handlingsplanen

(1) EFT C 240 E af 28.8.2001, s. 272, og EFT C 20 E af 28.1.2003, s.
122.
(2) EFT C 80 af 3.4.2002, s. 52.
(3) EFT C 344 af 6.12.2001, s. 4.
(4) Europa-Parlamentets udtalelse af 14.3.2002 (EUT C 47 E af
27.2.2003, s. 417), Rådets fælles holdning af 24.3.2003 (EUT C
125 E af 27.5.2003, s. 21) og Europa-Parlamentets holdning af
2.7.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT). Rådets afgørelse af
15.7.2003.
(5) EFT L 100 af 17.4.1980, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/18/EF (EFT L 135 af 31.5.1994, s. 1).
(6) EFT L 124 af 5.5.1989, s. 8.
(7) EFT L 184 af 6.7.2001, s. 1.
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(9)

I henhold til konklusionerne fra Det Europæiske Råd i
Stockholm bør gennemførelsesforanstaltningerne oftere
fastlægges på niveau 2 for at sikre, at de tekniske
bestemmelser holdes ajour med markeds- og tilsynsudviklingen, ligesom der bør fastsættes frister for alle faser
af niveau 2.

(10)

Formålet med direktivet og dets gennemførelsesforanstaltninger er at sikre investorbeskyttelse og markedseffektivitet i overensstemmelse med de høje reguleringsstandarder, der vedtages i de relevante internationale
fora.

(11)

Værdipapirer, der ikke er kapitalandele, men som
udstedes af en medlemsstat eller af en af dennes regionale eller lokale myndigheder, af et offentligt internationalt organ, som en eller flere medlemsstater er medlem
af, af Den Europæiske Centralbank eller medlemsstaternes centralbanker, er ikke omfattet af dette direktiv og
berøres således ikke af dette direktiv. Ovennævnte udstedere af sådanne værdipapirer kan imidlertid, hvis de
ønsker det, udforme et prospekt i overensstemmelse
med dette direktiv.

(12)

(13)

For at sikre investorbeskyttelse er der også behov for
fuldstændig dækning af værdipapirer, der er kapitalandele, og værdipapirer, der ikke er kapitalandele, og som
udbydes til offentligheden eller optages til handel på
regulerede markeder som defineret i Rådets direktiv 93/
22/EØF af 10. maj 1993 om investeringsservice i forbindelse med værdipapirer (1), og ikke kun værdipapirer, der
er optaget til officiel notering på fondsbørser. Den brede
definition af værdipapirer i dette direktiv, der omfatter
warrants og covered warrants og beviser, gælder kun for
nærværende direktiv og berører således på ingen måde
de mange forskellige definitioner af finansielle instrumenter, der anvendes i national lovgivning for andre
formål såsom beskatning. Visse værdipapirer som defineret i dette direktiv giver ihændehaveren ret til at
erhverve omsættelige værdipapirer eller modtage et
kontant beløb gennem en kontant afregning, der er fastlagt under henvisning til andre instrumenter, navnlig
omsættelige værdipapirer, valutaer, rente eller afkast,
råvarer eller andre indekser eller målestokke. Aktiebeviser og konverterbare obligationer, f.eks. værdipapirer,
der kan konverteres efter investors eget valg, falder ind
under dette direktivs definition af værdipapirer, der ikke
er kapitalandele.

Udstedelse af værdipapirer af lignende form og/eller
klasse bør i tilfælde af værdipapirer, der ikke er kapitalandele, udstedt på grundlag af et udbudsprogram,
herunder warrants og beviser af enhver art, og i tilfælde
af værdipapirer, der udstedes løbende eller ad gentagne
gange, betragtes som at omfatte ikke blot identiske
værdipapirer, men også værdipapirer, der generelt
henhører i én kategori. Disse værdipapirer kan omfatte

(1) EFT L 141 af 11.6.1993, s. 27. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/64/EF (EFT L 290 af 17.11.2000, s.
27).
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forskellige produkter, herunder obligationer, beviser og
warrants, eller samme produkter under det samme
program, og kan have forskellige karakteristika navnlig
hvad angår prioritetsorden, former for underliggende
aktiver og grundlaget for fastlæggelse af indfrielsesbeløb
eller kuponbetaling.

(14)

Når en udsteder forsynes med et fælles emittentpas, som
er gyldigt overalt i Fællesskabet, og princippet om oprindelsesland anvendes, er det en forudsætning, at hjemlandet fastlægges som bedst placeret til at kontrollere
udstederen for så vidt angår dette direktivs bestemmelser.

(15)

Oplysningskravene i dette direktiv forhindrer ikke en
medlemsstat eller en kompetent myndighed eller en børs
i via sine regler at pålægge andre særlige krav i forbindelse med værdipapirers optagelse til handel på et reguleret marked (navnlig med hensyn til virksomhedskultur).
Disse krav kan ikke direkte eller indirekte begrænse
udarbejdelsen, indholdet og udsendelsen af et prospekt,
der er godkendt af en kompetent myndighed.

(16)

Et af formålene med direktivet er at beskytte investorerne. Der må derfor tages hensyn til de forskellige
beskyttelsesbehov, som de forskellige investorkategorier
har og deres sagkundskaber. Afgivelse af oplysninger ved
brug af prospekt er ikke nødvendigt for udbud, der er
begrænset til kvalificerede investorer. Derimod kræver
ethvert videresalg til offentligheden eller offentlig omsætning gennem optagelse til handel på et reguleret marked
offentliggørelse af et prospekt.

(17)

Udstedere, udbydere eller personer, der anmoder om at
få værdipapirer, som ikke er omfattet af forpligtelsen til
offentliggørelse af et prospekt, optaget til handel på et
reguleret marked, kan drage nytte af emittentpasset, hvis
de opfylder bestemmelserne i dette direktiv.

(18)

Komplette oplysninger om værdipapirer og udstedere af
sådanne sikrer, sammen med regler for forretningsvirksomhed, investorerne beskyttelse. I øvrigt er sådanne
oplysninger et effektivt middel til at styrke tilliden til
værdipapirer, og de bidrager således til at sikre, at værdipapirmarkederne fungerer tilfredsstillende, og til at
fremme udviklingen af disse. Den relevante måde at
afgive nævnte oplysninger på er offentliggørelse af et
prospekt.

(19)

Investeringer i værdipapirer indebærer som enhver
anden form for investering en risiko. Der er i alle
medlemsstater behov for foranstaltninger til beskyttelse
af faktiske og potentielle investorers interesser, så disse
sættes i stand til at vurdere sådanne risici korrekt og
dermed kan træffe deres investeringsbeslutninger på et
kvalificeret grundlag.
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(20)

Sådanne oplysninger, som bør være tilstrækkelige og så
objektive som muligt vedrørende udstederens finansielle
forhold og de rettigheder, der er knyttet til værdipapirerne, skal offentliggøres i en let analyserbar og forståelig
form. En harmonisering af de oplysninger, der skal indgå
i prospektet, vil kunne yde ensartet investorbeskyttelse
på fællesskabsplan.

(21)

Oplysninger er en nøglefaktor i forbindelse med investorbeskyttelse; et resumé af de væsentligste kendetegn
og risici ved udstederen, kautionister og værdipapirer
bør indgå i prospektet. For at sikre let adgang til disse
oplysninger bør resuméet skrives på et ikke-teknisk
sprog og bør sædvanligvis ikke være længere end 2 500
ord på det sprog, det oprindelig blev udarbejdet på.

(22)

Bedste praksis er et begreb, der er vedtaget på internationalt plan for at muliggøre grænseoverskridende udbud af
kapitalandele gennem et fælles sæt oplysningskrav fra
Den Internationale Børstilsynsorganisation (IOSCO).
IOSCO's oplysningskrav (1) vil forbedre de oplysninger,
der er tilgængelige for markederne og investorerne og
samtidig forenkle procedurerne for EF-udstedere, der
ønsker at rejse kapital i tredjelande. Med direktivet
opfordres også til vedtagelse af skræddersyede oplysningskrav for andre former for værdipapirer og udstedere.

(23)

Hasteprocedurer for udstedere, der er optaget til handel
på regulerede markeder, og som ofte rejser kapital på
disse markeder, indebærer, at der på fællesskabsplan bør
indføres et nyt prospektformat for udbudsprogrammer
eller realkreditobligationer samt et nyt registreringsdokumentsystem. Udstedere kan vælge ikke at bruge disse
formater og udarbejde prospektet som et enkelt dokument.

(24)

Indholdet af et basisprospekt bør navnlig tage hensyn til
behovet for fleksibilitet i forbindelse med de oplysninger,
der skal tilvejebringes om værdipapirerne.

(25)

Det bør tillades at udelade følsomme oplysninger, der
normalt skal indgå i prospektet, gennem en dispensation,
der under visse omstændigheder udstedes af den kompetente myndighed for dermed at undgå skadelige situationer for en udsteder.

(26)

For at undgå forældede oplysninger bør der fastlægges
en tydelig gyldighedsfrist for prospektet.

(1) International Disclosure Standards for cross-border offering and
initial listings by foreign issuers, Del I, Den Internationale Børstilsynsorganisation, september 1998.
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(27)

Investorerne bør beskyttes ved at sikre offentliggørelse af
pålidelige oplysninger. Udstedere af værdipapirer, hvis
værdipapirer optages til handel på et reguleret marked,
er forpligtet til løbende at afgive oplysninger, men ikke
til at offentliggøre ajourføringer regelmæssigt. I forlængelse af disse oplysninger bør udstederne i det mindste
årligt udarbejde en oversigt over alle de relevante oplysninger, der gennem de seneste 12 måneder er offentliggjort eller stillet til rådighed for offentligheden, herunder
oplysninger i henhold til de forskellige indberetningskrav, der er fastsat i anden EF-lovgivning. På denne måde
kan der sikres regelmæssig offentliggørelse af sammenhængende og let forståelige oplysninger. For at undgå
overdrevne byrder for visse udstedere, bør udstedere af
værdipapirer, der ikke er kapitalandele, med høje mindstepålydender ikke skulle opfylde denne forpligtelse.

(28)

Det er nødvendigt, at årlige oplysninger, der skal afgives
af udstedere, der har værdipapirer optaget til handel på
et reguleret marked, på passende vis kontrolleres af
medlemsstaterne i overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til Fællesskabets og nationale love, der
omhandler regulering af værdipapirer, udstedere af
værdipapirer og værdipapirmarkeder.

(29)

Uden at det går ud over investorbeskyttelsen, vil det
kunne lette prospektudarbejdelsen og mindske omkostningerne for udstederne, hvis de får mulighed for at integrere oplysninger i et prospekt ved at henvise til referencedokumenter indeholdende de oplysninger, der skal
indgå i prospektet, og som allerede er indgivet til eller
godkendt af den kompetente myndighed.

(30)

Forskelle med hensyn til effektivitet, arbejdsmetoder og
tidsforløb i kontrollen af oplysningerne i et prospekt vil
ikke blot gøre det vanskeligere for virksomheder at rejse
kapital eller blive optaget til handel på et reguleret
marked i flere medlemsstater, men vil også hindre, at
investorer, der er etableret i en medlemsstat, kan
erhverve værdipapirer, der udbydes af en udsteder etableret i en anden medlemsstat eller optages til handel i en
anden medlemsstat. Disse forskelle bør fjernes ved at
harmonisere reglerne og forskrifterne, så der kan opnås
en hensigtsmæssig grad af overensstemmelse mellem de
sikkerhedsforanstaltninger, der gælder i de enkelte
medlemsstater, for at sikre nuværende og potentielle
ihændehavere af værdipapirer en fyldestgørende information, der er så objektiv som mulig.
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(31)

For at lette udsendelsen af de forskellige dokumenter, der
tilsammen udgør et prospekt, bør der tilskyndes til brug
af elektroniske medier såsom internettet. Investorerne
skal altid på anmodning kunne få prospektet udleveret
gratis i papirform.

(32)

Under hensyntagen til EU's databeskyttelsesregler bør
prospektet deponeres hos den kompetente myndighed
og stilles til rådighed for offentligheden af udstederen,
udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse
til handel på et reguleret marked.

(33)

For at undgå lakuner i fællesskabsretten, som vil kunne
underminere offentlighedens tillid til skade for velfungerende finansielle markeder, er det også nødvendigt at
harmonisere reglerne for annoncering.

(34)

Enhver ny omstændighed, der måtte kunne influere på
evalueringen af investeringen, og som indtræffer efter
prospektets offentliggørelse, men inden udbuddets endelige afslutning eller handelens start på et reguleret
marked, skal kunne vurderes hensigtsmæssigt af investorerne og skal derfor godkendes og udsendes som tillæg
til prospektet.

(35)

Udstederens forpligtelse til at lade hele prospektet oversætte til alle relevante officielle sprog bremser grænseoverskridende udbud eller handel flere steder. For at lette
grænseoverskridende udbud skal værts- eller hjemlandet
kun kunne kræve et resumé på det eller de officielle
sprog, når prospektet er udarbejdet på et sprog, der
sædvanligvis anvendes i de internationale finansielle
kredse.

(36)

Værtslandets kompetente myndighed skal være berettiget
til at få tilsendt et certifikat fra hjemlandets kompetente
myndighed, hvoraf det fremgår, at prospektet er udarbejdet i overensstemmelse med dette direktiv. For at
sikre, at direktivets målsætninger bliver fuldstændig
opfyldt, skal anvendelsesområdet også omfatte værdipapirer, som udstedes af udstedere, der er underlagt lovgivningen i tredjelande.

(37)

Mange forskellige slags kompetente myndigheder i
medlemsstaterne med forskellige ansvarsområder kan
skabe unødvendige omkostninger og overlappende
ansvar uden yderligere fordele i øvrigt. Der bør i hver
medlemsstat udpeges én enkelt kompetent myndighed til
godkendelse af prospekterne, og denne skal have
ansvaret for at føre tilsyn med overholdelsen af dette
direktiv. En medlemsstat bør på visse strenge betingelser
kunne udpege mere end én kompetent myndighed, men
kun én myndighed skal varetage det internationale
samarbejde. En sådan myndighed eller sådanne myndigheder bør være af administrativ karakter for at sikre de
kompetente myndigheders uafhængighed af økonomiske
beslutningstagere og for at undgå interessekonflikter.
Udpegelsen af en kompetent myndighed for godkendelse
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af prospektet bør ikke udelukke andet samarbejde
mellem myndigheden og andre enheder med henblik på
at sikre effektiv kontrol og godkendelse af prospekter
under hensyntagen såvel til udstedere, investorer og
markedsdeltagere som til selve markederne. Enhver form
for uddelegering af opgaver i forbindelse med de forpligtelser, som omhandles i nærværende direktiv og
gennemførelsesforanstaltningerne hertil, bør i overensstemmelse med artikel 31 evalueres fem år efter dette
direktivs ikrafttræden og bør med undtagelse af offentliggørelsen af godkendte prospekter på internettet og indgivelsen af prospekter som omhandlet i artikel 14, ophøre
otte år efter dette direktivs ikrafttræden.

(38)

Et fælles sæt mindstebeføjelser for de kompetente
myndigheder skal sikre, at deres tilsyn bliver effektivt.
Det bør sikres, at der tilflyder markederne de oplysninger, der er fastlagt i direktiv 2001/34/EF, ligesom der
bør gribes ind fra de kompetente myndigheders side i
tilfælde af overtrædelser.

(39)

Der er behov for samarbejde mellem medlemsstaternes
kompetente myndigheder i udførelsen af deres opgaver.

(40)

Tekniske retningslinjer og gennemførelsesforanstaltninger for dette direktivs bestemmelser kan være
nødvendige fra tid til anden af hensyn til den nye udvikling på de finansielle markeder. Kommissionen bør
således bemyndiges til at vedtage gennemførelsesforanstaltninger, når blot disse ikke ændrer væsentlige
elementer i direktivet, og Kommissionen handler i overensstemmelse med de principper, der er fastlagt i direktivet, efter høring af Det Europæiske Værdipapirudvalg,
der blev nedsat ved Kommissionens afgørelse 2001/528/
EF af 6. juni 2001 om oprettelse af Det Europæiske
Værdipapirudvalg (1).

(41)

Kommissionen bør under udøvelsen af sine gennemførelsesbeføjelser i henhold til dette direktiv overholde
følgende:
— behovet for at sikre de mindre investorers og de små
og mellemstore virksomheders (SMV) tillid til de
finansielle markeder ved at fremme et højt gennemsigtighedsniveau på de finansielle markeder
— behovet for at give investorerne en bred vifte af
konkurrerende investeringsmuligheder og et oplysnings- og beskyttelsesniveau, der er skræddersyet til
omstændighederne
— behovet for at sikre, at reglerne håndhæves af
uafhængige regulerende myndigheder, navnlig med
hensyn til bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet
— behovet for et højt gennemsigtighedsniveau og for
høring af samtlige markedsdeltagere, Europa-Parlamentet og Rådet

(1) EFT L 191 af 13.7.2001, s. 45.
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— behovet for at fremme innovation på de finansielle
markeder, hvis de skal forblive dynamiske og effektive

(46)

Kommissionens vurdering af gennemførelsen af dette
direktiv bør navnlig fokusere på den proces for godkendelse af prospekter, der anvendes af medlemsstaternes
kompetente myndigheder, og mere generelt på princippet om hjemlandskontrol og på, hvorvidt gennemførelsen giver anledning til problemer med hensyn til
investorbeskyttelse og markedseffektivitet. Kommissionen bør endvidere undersøge, hvordan artikel 10
fungerer.

(47)

Med henblik på en senere udbygning af dette direktiv
bør det overvejes, hvilken godkendelsesordning der bør
indføres med henblik på yderligere styrkelse af den
ensartede anvendelse af EF-lovgivningen om prospekter,
herunder eventuel oprettelse af en europæisk værdipapirenhed.

(48)

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

(49)

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

— behovet for at sikre systemisk stabilitet i finanssystemet gennem nøje og reaktiv overvågning af finansielle nyskabelser
— betydningen af at mindske omkostningerne ved og
øge adgangen til kapital
— behovet for på lang sigt at udligne omkostningerne
og fordelene ved de enkelte gennemførelsesforanstaltninger for markedsdeltagerne (herunder SMV og
mindre investorer)
— behovet for at skabe internationalt konkurrencedygtige finansielle markeder i Fællesskabet uden i øvrigt
at bremse den meget nødvendige opbygning af internationalt samarbejde
— behovet for at stille samtlige markedsdeltagere på lige
fod ved at indføre fællesskabsforskrifter i det omfang,
det er hensigtsmæssigt
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— behovet for at respektere forskelle i de nationale
finansielle markeder, når de ikke uberettiget er til
hinder for sammenhængen i det indre marked
— behovet for at sikre sammenhæng med andre fællesskabsforskrifter på området, da ubalancer med
hensyn til oplysninger og manglende gennemsigtighed kan skade markedernes funktion og — vigtigst
af alt — skade forbrugerne og de mindre investorer.

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

KAPITEL I
ALMINDELIGE BESTEMMELSER

(42)

(43)

Europa-Parlamentet bør have en frist på tre måneder fra
første oversending af udkast til gennemførelsesforanstaltninger med henblik på granskning og afgivelse af udtalelse. I hastende og behørigt berettigede tilfælde kan
denne periode dog forkortes. Hvis Europa-Parlamentet
inden for perioden vedtager en beslutning, bør Kommissionen genvurdere udkastet til foranstaltninger.
Medlemsstaterne bør fastlægge en række sanktioner for
brud på de nationale bestemmelser, der er vedtaget i
medfør af dette direktiv, og træffe de nødvendige foranstaltninger til sikring af, at disse sanktioner iværksættes.
Sanktionerne bør være effektive, rimelige og præventive.

Artikel 1
Formål og anvendelsesområde
1. Formålet med dette direktiv er at harmonisere kravene
ved udarbejdelse, godkendelse og udsendelse af det prospekt,
der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, der er
beliggende i eller er aktivt i en medlemsstat.
2.

(44)

(45)

Det skal være muligt at prøve beslutninger truffet af
medlemsstaternes kompetente myndigheder ved domstolene for så vidt angår anvendelsen af dette direktiv.
I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet er
det nødvendigt og hensigtsmæssigt for opfyldelsen af
den grundlæggende målsætning om at sikre virkeliggørelsen af et indre marked for værdipapirer at fastlægge
regler om et fælles pas for udstedere. Dette direktiv
begrænser sig til, hvad der er nødvendigt for at nå de
tilsigtede mål i overensstemmelse med traktatens artikel
5, stk. 3.

Dette direktiv finder ikke anvendelse på:

a) andele, der udstedes af institutter for kollektiv investering
bortset fra institutter af den lukkede type
b) værdipapirer, der ikke er kapitalandele og udstedes af en
medlemsstat eller en af dennes regionale eller lokale
myndigheder eller af offentligretlige internationale organer,
som en eller flere medlemsstater er medlem af, eller af Den
Europæiske Centralbank eller medlemsstaternes centralbanker
c) kapitalandele i medlemsstaternes centralbanker
(1) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
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d) værdipapirer dækket af en ubetinget og uigenkaldelig garanti
fra en medlemsstat eller en af dennes regionale eller lokale
myndigheder
e) værdipapirer, der med henblik på at skaffe de nødvendige
midler til deres almennyttige mål, udstedes af medlemsstaternes statsanerkendte foreninger med lovbestemte
vedtægter eller statsanerkendte foreninger, som ikke arbejder
med gevinst for øje
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3. Uden at det berører stk. 2, litra b), d), h), i) og j), kan en
udsteder, en udbyder eller en person, der anmoder om optagelse til handel på et reguleret marked, udforme et prospekt i
overensstemmelse med dette direktiv, når værdipapirer udbydes
til offentligheden eller optages til handel.

Artikel 2
f) værdipapirer, der ikke er kapitalandele og udstedes løbende
eller ad gentagne gange af kreditinstitutter, forudsat at disse
værdipapirer:

Definitioner

i) ikke er underordnede, konverterbare eller ombyttelige
ii) ikke giver ret til at tegne eller erhverve andre former for
værdipapirer, og ikke er tilknyttet et afledt instrument
iii) gør det ud for modtagelse af indlån, der skal tilbagebetales
iv) er omfattet af en indskudsgarantiordning i henhold til
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/19/EF af 30.
maj 1994 om indskudsgarantiordninger (1)
g) ikke-omsættelige kapitalandele, hvis hovedformål er at give
ihændehaveren ret til at opholde sig i en lejlighed eller
anden form for fast ejendom eller en del heraf, og som ikke
kan sælges, uden at denne rettighed fortabes
h) værdipapirer, der indgår i en udstedelse, hvor hele udstedelsen beløber sig til under 2 500 000 EUR, idet denne
grænse beregnes over en periode på 12 måneder
i) »bostadsobligationer«, der ad gentagne gange udstedes af
kreditinstitutter i Sverige, hvis hovedformål er at yde hypoteklån, forudsat at
i) de udstedte »bostadsobligationer« er af samme serie
ii) »bostadsobligationerne« er udstedt ad flere på hinanden
følgende gange i løbet af en udstedelsesperiode
iii) de vilkår og betingelser, der knytter sig til »bostadsobligationerne«, ikke ændres i løbet af udstedelsesperioden,
og at
iv) provenuet fra udstedelsen af de såkaldte »bostadsobligationer« i overensstemmelse med udstederens vedtægter
anbringes i værdier, der giver tilstrækkelig dækning for
de forpligtelser, der knytter sig til værdipapirerne
j) værdipapirer, der ikke er kapitalandele og udstedes løbende
eller ad gentagne gange af kreditinstitutter, hvor hele udstedelsen beløber sig til under 50 000 000 EUR, idet denne
grænse beregnes over en periode på 12 måneder, forudsat
at disse værdipapirer:
i) ikke er underordnede, konverterbare eller ombyttelige
ii) ikke giver ret til at tegne eller erhverve andre former for
værdipapirer, og ikke er tilknyttet et afledt instrument.
(1) EFT L 135 af 31.5.1994, s. 5.

1.

I dette direktiv forstås ved:

a) »værdipapirer«: omsættelige værdipapirer som defineret i
artikel 1, nr. 4), i direktiv 93/22/EØF, bortset fra obligationer og andre pengemarkedsinstrumenter, som defineret i
artikel 1, nr. 5), i direktiv 93/22/EØF med en løbetid på
mindre end 12 måneder. Den nationale lovgivning kan
finde anvendelse på disse instrumenter
b) »værdipapirer, der er kapitalandele«: aktier og andre omsættelige værdipapirer svarende til aktier i selskaber samt
enhver anden form for omsættelige værdipapirer, der giver
ret til at erhverve et af førnævnte værdipapirer som følge af
en konvertering eller udøvelse af de dertil knyttede rettigheder, forudsat at sidstnævnte form for værdipapirer er
udstedt af udstederen af de underliggende aktier eller af en
enhed, der tilhører samme koncern som nævnte udsteder
c) »værdipapirer, der ikke er kapitalandele«: alle værdipapirer,
der ikke er kapitalandele
d) »udbud af værdipapirer til offentligheden«: henvendelse til
personer i enhver form og ad enhver vej med tilstrækkelige
oplysninger om udbudsbetingelserne og de udbudte værdipapirer, således at en investor bliver i stand til at træffe
afgørelse om køb eller tegning af disse værdipapirer. Denne
definition finder også anvendelse ved placering af værdipapirer gennem finansielle formidlere
e) »kvalificerede investorer«:
i) juridiske enheder, godkendte eller regulerede med
henblik på at operere på de finansielle markeder,
herunder kreditinstitutter, investeringsselskaber, andre
godkendte eller regulerede finansielle institutioner,
forsikringsselskaber, kollektive investeringsordninger og
deres forvaltningsselskaber, pensionsfonde og deres
forvaltningsselskaber, råvarehandlere samt ikkegodkendte eller -regulerede enheder, hvis forretningsformål alene er at investere i værdipapirer
ii) centraladministrationer og regionale myndigheder,
centralbanker, internationale og supranationale institutioner såsom Den Internationale Valutafond, Den Europæiske Centralbank, Den Europæiske Investeringsbank
og andre lignende internationale organisationer
iii) andre juridiske enheder, som ikke opfylder to af de tre
kriterier i litra f)

L 345/70

DA

Den Europæiske Unions Tidende

iv) visse fysiske personer: med forbehold af gensidig anerkendelse kan en medlemsstat vælge at godkende fysiske
personer, der er bosiddende i den pågældende medlemsstat, og hvis de udtrykkeligt anmoder herom, som kvalificerede investorer, hvis disse personer opfylder mindst
to af kriterierne i stk. 2
v) visse SMV'er: med forbehold af gensidig anerkendelse
kan en medlemsstat vælge at godkende SMV'er, der er
registreret i den pågældende medlemsstat, og hvis de
udtrykkeligt anmoder herom, som kvalificerede investorer
f) »små og mellemstore virksomheder«: selskaber, der ifølge
de seneste årsregnskaber eller konsoliderede regnskaber
opfylder mindst to af følgende tre kriterier: et gennemsnitligt antal ansatte i løbet af regnskabsåret på mindre end
250, en samlet balance på mindre end 43 000 000 EUR
og en årlig nettoomsætning på mindre end
50 000 000 EUR
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pirer skulle eller skal optages til handel på et reguleret
marked, når værdipapirerne udbydes til offentligheden
efter valg foretaget af henholdsvis udstederen, udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse. De
samme regler finder anvendelse på værdipapirer, der
ikke er kapitalandele, og som udstedes i en anden valuta
end euroen, forudsat at den mindste pålydende værdi er
næsten lig med 1 000 EUR
iii) for alle udstedere registreret i tredjelande af værdipapirer, der ikke er omhandlet i nr. ii), den medlemsstat,
hvor værdipapirerne efter hensigten skal udbydes til
offentligheden for første gang efter datoen for direktivets ikrafttræden, eller hvor den første ansøgning om
optagelse til handel på et reguleret marked indgives,
efter valg foretaget af udstederen, udbyderen eller den
person, der anmoder om optagelse, med forbehold af
efterfølgende valg foretaget af udstedere registreret i et
tredjeland, hvis hjemlandet ikke var bestemt efter deres
valg

g) »kreditinstitut«: en virksomhed som defineret i artikel
1, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2000/12/EF af 20. marts 2000 om adgang til at optage og
udøve virksomhed som kreditinstitut (1)

n) »værtsland«: den stat, hvor der foretages et udbud til offentligheden eller ansøges om optagelse til handel, når denne er
forskellig fra hjemlandet

h) »udsteder«: en juridisk enhed, der udsteder eller tilbyder at
udstede værdipapirer

o) »institutter for kollektiv investering bortset fra institutter af
den lukkede type«: investeringsfonde og investeringsselskaber:

i) »udbydende person« (eller »udbyder«): en juridisk enhed eller
person, der udbyder værdipapirer til offentligheden
j) »reguleret marked«: et marked som defineret i artikel 1, nr.
13), i direktiv 93/22/EØF
k) »udbudsprogram«: et program, der giver mulighed for
udstedelse af værdipapirer, der ikke er kapitalandele,
herunder alle former for warrants, af lignende form og/eller
klasse, løbende eller ad gentagne gange i løbet af en
nærmere angivet udstedelsesperiode
l) »værdipapirer, der udstedes løbende eller ad gentagne
gange«: på hinanden følgende udstedelser eller med mindst
to særskilte udstedelser af værdipapirer af lignende form
og/eller klasse over en periode på 12 måneder

i) hvis formål er kollektiv investering af kapital tilvejebragt
ved henvendelse til offentligheden, og hvis virksomhed
bygger på princippet om risikospredning, og
ii) hvis andele på ihændehavers begæring tilbagekøbes eller
indløses direkte eller indirekte over disse institutters
aktiver
p) »andele i et institut for kollektiv investering«: værdipapirer,
som udstedes af institutter for kollektiv investering, og som
repræsenterer deltagernes rettigheder i disse institutters
aktiver
q) »godkendelse«: det positive udfald af hjemlandets kompetente myndigheds kontrol af, om prospektet er fuldstændigt, herunder om oplysningerne er sammenhængende og
forståelige

m) »hjemland«:
i) for alle EF-udstedere af værdipapirer, der ikke er
omhandlet i nr. ii), den medlemsstat, hvor udstederen
har sit vedtægtsmæssige hjemsted

r) »basisprospekt«: et dokument, der indeholder samtlige relevante oplysninger som specificeret i artikel 5, 7 og 16,
såfremt der er et tillæg til prospektet, om udstederen og de
værdipapirer, der udbydes til offentligheden eller optages til
handel på et reguleret marked og, efter udstederens valg, de
endelige vilkår for udbuddet.

ii) for så vidt angår udstedelse af værdipapirer, der ikke er
kapitalandele, og hvis pålydende pr. enhed beløber sig
til mindst 1 000 EUR, samt for så vidt angår udstedelse
af værdipapirer, der ikke er kapitalandele, og som giver
ret til at erhverve omsættelige værdipapirer eller
modtage et kontant beløb som følge af, at de konverteres, eller af, at de rettigheder, de giver, udøves,
forudsat at udstederen af værdipapirer, der ikke er kapitalandele, ikke er udstederen af de underliggende værdipapirer eller en enhed, der tilhører samme koncern som
sidstnævnte udsteder, den medlemsstat, hvor udstederen
har sit vedtægtsmæssige hjemsted, eller hvor værdipa-

2. For så vidt angår stk. 1, litra e), nr. iv), finder følgende
kriterier anvendelse:

(1) EFT L 126 af 26.5.2000, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2000/28/
EF (EFT L 275 af 27.10.2000, s. 37).

b) investorens værdipapirportefølje overstiger 0,5 mio. EUR i
værdi

a) investoren har udført gennemsnitligt mindst 10 transaktioner af betydeligt omfang på værdipapirmarkeder pr. kvartal
i de foregående fire kvartaler
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c) investoren arbejder eller har arbejdet i den finansielle sektor
i mindst et år i en stilling, der fordrer kendskab til investering i værdipapirer.
3.
For så vidt angår stk. 1, litra e), nr. iv) og v), gælder
følgende: Hver kompetent myndighed sikrer, at der indføres
egnede mekanismer til registrering af fysiske personer og
SMV'er, der betragtes som kvalificerede investorer, under
hensyntagen til behovet for at sikre en hensigtsmæssig databeskyttelse. Registret skal være tilgængeligt for samtlige udstedere.
Enhver fysisk person eller SMV, der ønsker at deltage, skal registreres, og enhver registreret investor kan til enhver tid vælge
ikke længere at deltage.
4.
For at tage hensyn til den tekniske udvikling på de finansielle markeder og sikre ensartet anvendelse af direktivet
vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 24, stk. 2,
gennemførelsesforanstaltninger vedrørende de i stk. 1 omhandlede definitioner, herunder justering af de tal, der anvendes for
definitionen af SMV'er, under hensyntagen til EF-lovgivningen
og henstillinger samt den generelle økonomiske udvikling og
oplysningsforanstaltninger i tilknytning til registreringen af
individuelle kvalificerede investorer.

Artikel 3
Forpligtelse til at offentliggøre et prospekt
1.
Medlemsstaterne giver ikke tilladelse til udbud af værdipapirer til offentligheden inden for deres område, før der er
offentliggjort et prospekt.
2.
Forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt finder ikke
anvendelse på følgende former for udbud:
a) udbud af værdipapirer udelukkende til kvalificerede investorer
b) udbud af værdipapirer, der er rettet til færre end 100 fysiske
eller juridiske personer pr. medlemsstat, som ikke er kvalificerede investorer
c) udbud af værdipapirer, der er rettet til investorer, som
erhverver værdipapirer for i alt mindst 50 000 EUR pr.
investor for hver særskilt udbud
d) udbud af værdipapirer, hvis pålydende pr. enhed beløber sig
til mindst 50 000 EUR, og/eller
e) udbud af værdipapirer til en samlet værdi af mindre end
100 000 EUR. Ovennævnte begrænsning beregnes over et
tidsrum på 12 måneder.
Ethvert videresalg af værdipapirer, der tidligere var omfattet af
en eller flere af de i dette stykke omhandlede former for udbud,
skal imidlertid betragtes som et særskilt udbud, og definitionen
i artikel 2, stk. 1, litra d), finder anvendelse for at afgøre, hvorvidt der er tale om et udbud af værdipapirer til offentligheden.
Investering i værdipapirer gennem finansielle formidlere er
betinget af offentliggørelse af et prospekt, hvis ingen af de i
litra a)-e) omhandlede betingelser er opfyldt for så vidt angår
den endelige investering.
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3. Medlemsstaterne sikrer, at optagelse til handel på et reguleret marked, der er beliggende i eller er aktivt inden for deres
område, er betinget af offentliggørelsen af et prospekt.

Artikel 4
Fritagelse fra forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt
1. Forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt finder ikke
anvendelse på udbud til offentligheden af følgende former for
værdipapirer:
a) aktier udstedt med henblik på ombytning af allerede
udstedte aktier af samme klasse, såfremt udstedelsen af disse
nye aktier ikke indebærer en forhøjelse af den udstedte
aktiekapital
b) værdipapirer, der udbydes i forbindelse med en overtagelsestransaktion gennem et ombytningstilbud, såfremt der tilvejebringes et dokument indeholdende oplysninger, som af den
kompetente myndighed anses for at svare til prospektets,
under hensyn til kravene i fællesskabslovgivningen
c) værdipapirer, der udbydes, tildeles eller skal tildeles i forbindelse med en fusion, såfremt der tilvejebringes et dokument
indeholdende oplysninger, som af den kompetente
myndighed anses for at svare til prospektets, under hensyn
til kravene i fællesskabslovgivningen
d) aktier, der udbydes, tildeles eller skal tildeles gratis til eksisterende aktionærer, og udbytte, der udbetales i form af
aktier af samme klasse som de udbyttegivende aktier,
såfremt der gives adgang til et dokument indeholdende
oplysninger om aktiernes antal og klasse samt årsagerne til
og de nærmere omstændigheder ved transaktionen
e) værdipapirer, der udbydes, tildeles eller skal tildeles til eksisterende eller tidligere bestyrelsesmedlemmer eller ansatte af
deres arbejdsgiver, hvis værdipapirer allerede er optaget til
handel på et reguleret marked, eller et datterselskab, såfremt
der gives adgang til et dokument indeholdende oplysninger
om værdipapirernes antal og klasse samt årsagerne til og de
nærmere omstændigheder ved transaktionen.
2. Forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt finder ikke
anvendelse på optagelse til handel på et reguleret marked for
følgende former for værdipapirer:
a) aktier, der over en periode på 12 måneder udgør mindre
end 10 % af antallet af aktier af samme klasse, der allerede
er optaget til handel på det samme regulerede marked
b) aktier, udstedt med henblik på ombytning af aktier af
samme klasse, som allerede er optaget til handel på det
samme regulerede marked, såfremt udstedelsen af disse nye
aktier ikke indebærer en forhøjelse af den udstedte aktiekapital
c) værdipapirer, der udbydes i forbindelse med en overtagelsestransaktion gennem et ombytningstilbud, såfremt der tilvejebringes et dokument indeholdende oplysninger, som af den
kompetente myndighed anses for at svare til prospektets,
under hensyn til kravene i fællesskabslovgivningen
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d) værdipapirer, der udbydes, tildeles eller skal tildeles i forbindelse med en fusion, såfremt der tilvejebringes et dokument
indeholdende oplysninger, som af den kompetente
myndighed anses for at svare til prospektets, under hensyn
til kravene i fællesskabslovgivningen
e) aktier, der udbydes, tildeles eller skal tildeles gratis til eksisterende aktionærer, og udbytte, der udbetales i form af
aktier af samme klasse som de udbyttegivende aktier,
såfremt de nævnte aktier er af samme klasse som de aktier,
der allerede er optaget til handel på det samme regulerede
marked, og der gives adgang til et dokument indeholdende
oplysninger om aktiernes antal og klasse samt årsagerne til
og de nærmere omstændigheder ved transaktionen
f) værdipapirer, der udbydes, tildeles eller skal tildeles til eksisterende eller tidligere bestyrelsesmedlemmer eller ansatte
eller et datterselskab, såfremt de nævnte værdipapirer er af
samme klasse som de værdipapirer, der allerede er optaget
til handel på det samme regulerede marked, og der gives
adgang til et dokument indeholdende oplysninger om værdipapirernes antal og klasse samt årsagerne til og de nærmere
omstændigheder ved transaktionen
g) aktier, der udstedes ved konvertering eller ombytning af
andre værdipapirer eller som følge af udøvelsen af rettigheder i henhold til andre værdipapirer, såfremt de nævnte
aktier er af samme klasse som de aktier, der allerede er
optaget til handel på det samme regulerede marked
h) værdipapirer, der allerede er optaget til handel på et andet
reguleret marked på følgende betingelser:
i) at disse værdipapirer eller værdipapirer af samme klasse
har været optaget til handel på dette andet regulerede
marked i mere end 18 måneder
ii) at optagelsen til handel på dette andet regulerede
marked, for så vidt angår værdipapirer, der første gang
blev optaget til handel på et reguleret marked efter
datoen for direktivets ikrafttrædelse, var tilknyttet et
godkendt prospekt, der blev stillet til rådighed for
offentligheden i overensstemmelse med artikel 14
iii) at prospektet for værdipapirer, der første gang blev
optaget til notering efter den 30. juni 1983, undtagen i
tilfælde henhørende under nr. ii), blev godkendt i overensstemmelse med kravene i direktiv 80/390/EØF eller
direktiv 2001/34/EF
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vii) at resuméets indhold skal være i overensstemmelse med
artikel 5, stk. 2. Dokumentet skal endvidere angive,
hvor det seneste prospekt kan rekvireres, og hvor de
finansielle oplysninger, som udstederen har offentliggjort i overensstemmelse med sin faste oplysningspligt,
findes.
3. For at tage hensyn til den tekniske udvikling på de finansielle markeder og sikre ensartet anvendelse af direktivet
vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 24, stk. 2,
gennemførelsesforanstaltninger vedrørende stk. 1, litra b) og c),
og stk. 2, litra c) og d), navnlig for så vidt angår betydningen af
ækvivalens.

KAPITEL II
UDARBEJDELSE AF PROSPEKTET

Artikel 5
Prospektet
1. Med forbehold af artikel 8, stk. 2, skal prospektet indeholde samtlige de oplysninger, som afhængigt af de karakteristiske træk ved udstederen og ved de værdipapirer, der udbydes
til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked,
er nødvendige for, at investorerne kan danne sig et velbegrundet skøn over udstederens aktiver og passiver, finansielle
stilling, resultater, forventede udvikling samt en eventuel garant
og over de rettigheder, der er knyttet til disse værdipapirer.
Sådanne oplysninger skal fremlægges i en let analyserbar og
forståelig form.
2. Prospektet skal indeholde oplysninger om udstederen og
de værdipapirer, der skal udbydes til offentligheden eller
optages til handel på et reguleret marked. Det skal også indeholde et resumé. I dette resumé, der skal være kortfattet og i et
ikke-teknisk sprog, fremlægges de vigtigste forhold og risici i
forbindelse med udstederen, en eventuel garant og værdipapirerne på det sprog, som prospektet oprindelig blev udarbejdet
på. Resuméet skal ligeledes indeholde en advarsel om:
a) at det bør læses som en indledning til prospektet

iv) at de faste forpligtelser i forbindelse med handel på
dette andet regulerede marked er opfyldt

b) at enhver beslutning om investering i værdipapirerne af
investoren bør træffes på baggrund af prospektet som
helhed

v) at den person, der anmoder om at få optaget et værdipapir til handel på et reguleret marked under henvisning til denne undtagelse, udarbejder et resumé, der
stilles til rådighed for offentligheden på et sprog, der er
accepteret af den kompetente myndighed i den
medlemsstat, hvor det regulerede marked er etableret,
som anmodningen om optagelse er rettet mod

c) at den sagsøgende investor, hvis en sag vedrørende oplysningerne i prospektet indbringes for en domstol, i henhold
til national lovgivning i medlemsstaterne kan være forpligtet
til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse
af prospektet, inden sagen indledes, og

vi) at resuméet i nr. v) stilles til rådighed for offentligheden
i den medlemsstat, hvor det regulerede marked er etableret, og hvor anmodningen om optagelse til handel er
fremsat efter fremgangsmåden i artikel 14, stk. 2, og

d) at de personer, som har indgivet resuméet eller eventuelle
oversættelser heraf og anmodet om anmeldelse heraf, kan
ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt det
er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det
læses sammen med de andre dele af prospektet.
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Når prospektet vedrører optagelse til handel på et reguleret
marked for værdipapirer, der ikke er kapitalandele, og har et
pålydende på mindst 50 000 EUR, er der ikke noget krav om
tilvejebringelse af et resumé, undtagen når en medlemsstat har
stillet krav herom i medfør af artikel 19, stk. 4.

3.
Med forbehold af stk. 4 kan udstederen, udbyderen eller
den person, der anmoder om optagelse til handel på et reguleret marked, lade prospektet udarbejde som et enkelt dokument eller som særskilte dokumenter. I et prospekt, der består
af særskilte dokumenter, skal de påkrævede oplysninger anføres
i et registreringsdokument, en værdipapirnote og en resuménote. Registreringsdokumentet skal indeholde oplysninger om
udstederen. Værdipapirnoten skal indeholde oplysninger om de
værdipapirer, der udbydes til offentligheden eller skal optages
til handel på et reguleret marked.

4.
For følgende former for værdipapirer kan prospektet efter
valg foretaget at udstederen, udbyderen eller den person, der
anmoder om optagelsen til handel på et reguleret marked, bestå
af et basisprospekt indeholdende samtlige relevante oplysninger
om udstederen og de værdipapirer, der udbydes til offentligheden, eller som skal optages til handel på et reguleret marked:

a) værdipapirer, der ikke er kapitalandele, herunder alle former
for warrants, udstedt under et udbudsprogram

b) værdipapirer, der ikke er kapitalandele og udstedes løbende
eller ad gentagne gange af kreditinstitutter,
i) når provenuet fra udstedelsen af værdipapirerne i
henhold til national lovgivning investeres i aktiver, der
yder tilstrækkelig dækning for den med værdipapirerne
skabte gæld indtil indløsningsdagen, og
ii) når de pågældende beløb i tilfælde af det tilknyttede
kreditinstituts konkurs først og fremmest skal anvendes
til tilbagebetaling af kapital og forfaldne renter, jf. dog
bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2001/24/EF af 4. april 2001 om sanering og likvidation
af kreditinstitutter (1).

Oplysningerne i basisprospektet suppleres om nødvendigt
med ajourførte oplysninger om udstederen og om de værdipapirer, der skal udbydes til offentligheden eller optages til
handel på et reguleret marked i overensstemmelse med
artikel 16.

Hvis de endelige vilkår for udbud ikke kan indgå enten i
basisprospektet eller i et tillæg, gøres de endelige vilkår
tilgængelige for investorer og indgives til den kompetente
myndighed, hver gang der foretages et udbud til offentligheden og så hurtigt som muligt, og om muligt forud for
udbuddets start. Bestemmelserne i artikel 8, stk. 1, litra a),
finder anvendelse i dette tilfælde.
(1) EFT L 125 af 5.5.2001, s. 15.
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5. For at tage hensyn til den tekniske udvikling på de finansielle markeder og sikre ensartet anvendelse af direktivet
vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 24, stk. 2,
gennemførelsesforanstaltninger vedrørende formatet for
prospektet eller basisprospektet og dertil hørende tillæg.

Artikel 6
Ansvar i tilknytning til prospektet
1. Medlemsstaterne sikrer, at ansvaret for de oplysninger,
der gives i et prospekt, som minimum påhviler udstederen eller
dennes bestyrelses-, direktions- eller tilsynsorganer, udbyderen,
den person, der anmoder om optagelsen til handel på et reguleret marked, eller garanten, alt efter omstændighederne. De
ansvarlige personer angives tydeligt i prospektet med navn og
stillingsbetegnelse, eller når det drejer sig om juridiske personer,
navn og vedtægtsmæssige hjemsted, samt en erklæring fra dem
om, at oplysningerne i prospektet efter deres bedste overbevisning stemmer overens med virkeligheden, og at der i prospektet
ikke er udeladt oplysninger, der vil kunne berøre betydningen
af dets indhold.
2. Medlemsstaterne sikrer, at deres love og administrative
bestemmelser om civilretligt ansvar finder anvendelse på de
personer, der er ansvarlige for oplysningerne i prospektet.
Medlemsstaterne sikrer dog, at der ikke skal påhvile nogen
person noget civilretligt ansvar udelukkende på grundlag af
resuméet, herunder eventuelle oversættelser heraf, medmindre
det er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende med
andre dele af prospektet.

Artikel 7
Mindstekrav til oplysningerne
1. Detaljerede gennemførelsesforanstaltninger om de specifikke oplysninger, der skal indgå i prospektet, og som skal
hindre gentagelse af oplysninger, når et prospekt består af
særskilte dokumenter, vedtages af Kommissionen efter proceduren i artikel 24, stk. 2. Det første sæt gennemførelsesforanstaltninger vedtages inden den 1. juli 2004.
2. Der tages i udformningen af de forskellige modeller for
prospekter navnlig hensyn til følgende:
a) de forskellige former for oplysninger, som investorerne har
behov for vedrørende værdipapirer, der er kapitalandele, i
forhold til værdipapirer, der ikke er kapitalandele: fremgangsmåden er den samme for oplysninger, der skal indgå i
prospektet for værdipapirer, som har et lignende økonomisk
grundlag, navnlig afledte instrumenter
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b) de forskellige former for udbud og optagelser til handel på
et reguleret marked af værdipapirer, der ikke er kapitalandele. De oplysningselementer, der skal indgå i prospektet,
skal være hensigtsmæssige set ud fra investors synspunkt for
værdipapirer, der ikke er kapitalandele og har et pålydende
pr. enhed på mindst 50 000 EUR

b) købs- eller tegningsaccepter for værdipapirerne kan trækkes
tilbage i mindst to arbejdsdage efter, at den endelige udbudspris og antallet af værdipapirer, der udbydes til offentligheden, er indgivet.

c) det anvendte format og de oplysninger, der skal indgå i
prospekter for værdipapirer, der ikke er kapitalandele,
herunder alle former for warrants, udstedt under et udbudsprogram

Endelig udbudspris og antal værdipapirer indgives til hjemlandets kompetente myndighed og offentliggøres i henhold til
bestemmelserne i artikel 14, stk. 2.

d) det anvendte format og de oplysninger, der skal indgå i
prospekter for værdipapirer, der ikke er kapitalandele, for så
vidt som disse værdipapirer ikke er efterstillede konverterbare, ombyttelige, genstand for tegnings- eller erhvervelsesrettigheder eller tilknyttet afledte instrumenter, udstedt
løbende eller ad gentagne gange af enheder, der er godkendt
til eller reguleret med henblik på at operere på de finansielle
markeder inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

2. Hjemlandets kompetente myndighed kan tillade udeladelse fra prospektet af visse oplysninger som omhandlet i dette
direktiv eller i de gennemførelsesforanstaltninger, der er
omhandlet i artikel 7, stk. 1, hvis den finder, at

a) videregivelsen af disse oplysninger vil stride mod den offentlige interesse
e) udstederens forskellige aktiviteter og størrelse, navnlig SMV.
For sådanne virksomheder tilpasses oplysningerne deres
størrelse og i givet fald deres kortere levetid

f) i givet fald udstederens offentlige status.

3.
Gennemførelsesforanstaltningerne i stk. 1 baseres på de
standarder for finansielle og andre oplysninger, der fastlægges
af internationale børstilsynsorganisationer, navnlig IOSCO, og
på de vejledende bilag til dette direktiv.

Artikel 8

Udeladelse af oplysninger

b) videregivelsen af disse oplysninger vil tilføje udstederen
betydelig skade, forudsat at udeladelsen ikke kan medføre, at
offentligheden vildledes med hensyn til faktiske omstændigheder og forhold, der er afgørende for bedømmelsen af
udstederen, udbyderen eller en eventuel garant, og af de
rettigheder, der er knyttet til de værdipapirer, som
prospektet vedrører, eller

c) sådanne oplysninger kun er af ringe betydning for et specifikt udbud eller en specifik optagelse til handel på et reguleret marked og ikke vil kunne indvirke på vurderingen af
udstederens, udbyderens eller en eventuel garants finansielle
situation og forventede udvikling.

3. I særlige tilfælde, hvor visse af de oplysninger, der skal
indgå i et prospekt ifølge gennemførelsesforanstaltningerne
som omhandlet i artikel 7, stk. 1, ikke er relevante for udstederens aktivitetsområde eller udstederens retlige udformning eller
for de værdipapirer, som prospektet vedrører, kan prospektet,
uden at det berører en hensigtsmæssig oplysning af investorerne, indeholde andre oplysninger, der svarer til de krævede
oplysninger. Findes sådanne oplysninger ikke, finder kravet ikke
anvendelse.

1.
Medlemsstaterne sikrer, når den endelige udbudspris og
det antal værdipapirer, der udbydes til offentligheden, ikke kan
indgå i prospektet, at

a) prospektet indeholder de kriterier og/eller de betingelser, der
gælder for fastsættelsen af ovennævnte elementer, eller for
så vidt angår prisen, maksimumsprisen, eller

4. For at tage hensyn til den tekniske udvikling på de finansielle markeder og sikre ensartet anvendelse af direktivet
vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 24, stk. 2,
gennemførelsesforanstaltninger vedrørende stk. 2.
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Artikel 9
Prospektets, basisprospektets og registreringsdokumentets
gyldighed
1.
Et prospekt er gyldigt i 12 måneder fra offentliggørelsen
for så vidt angår udbud til offentligheden eller optagelse til
handel på et reguleret marked, såfremt prospektet er udarbejdet
uden noget krav om et tillæg i henhold til artikel 16.
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4. For at tage hensyn til den tekniske udvikling på de finansielle markeder og sikre ensartet anvendelse af direktivet
vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 24, stk. 2,
gennemførelsesforanstaltninger vedrørende stk. 1. Disse foranstaltninger skal kun vedrøre offentliggørelsesmetoden for oplysningsforpligtelserne i stk. 1 og indebærer ikke nye oplysningsforpligtelser. Det første sæt gennemførelsesforanstaltninger
vedtages inden den 1. juli 2004.

Artikel 11
2.
I tilfælde af et udbudsprogram er det tidligere indgivne
basisprospekt gyldigt i en periode på indtil 12 måneder.
Integrering ved henvisning
3.
I tilfælde af de i artikel 5, stk. 4, litra b), omhandlede
værdipapirer, der ikke er kapitalandele, er basisprospektet
gyldigt, indtil de pågældende værdipapirer ikke længere
udstedes løbende eller ad gentagne gange.
4.
Et tidligere indgivet registreringsdokument som
omhandlet i artikel 5, stk. 3, er gyldigt i en periode på indtil
12 måneder, såfremt det er blevet ajourført i overensstemmelse
med artikel 10, stk. 1. Registreringsdokumentet ledsaget af
værdipapirnoten, om nødvendigt ajourført i overensstemmelse
med artikel 12, samt resuménoten, anses som et gyldigt
prospekt.

Artikel 10
Oplysninger
1.
Udstedere, hvis værdipapirer optages til handel på et
reguleret marked, skal mindst hvert år udarbejde et dokument,
der indeholder eller henviser til alle de oplysninger, som
udstederen gennem de seneste 12 måneder har offentliggjort
eller stillet til rådighed for offentligheden i en eller flere
medlemsstater og tredjelande i overensstemmelse med deres
forpligtelser i henhold til fællesskabslovgivningen og de nationale love og bestemmelser om de regler, der gælder for værdipapirer, værdipapirudstedere og værdipapirmarkeder. Udstederne skal som minimum henvise til de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til de selskabsretlige direktiver,
direktiv 2001/34/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af
internationale regnskabsstandarder (1).
2.
Dokumentet indgives til hjemlandets kompetente myndigheder efter offentliggørelse af årsregnskabet. Henviser dokumentet til oplysninger, skal det anføres, hvor disse oplysninger
kan indhentes.
3.
Forpligtelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse på udstedere
af værdipapirer, der ikke er kapitalandele, hvis pålydende pr.
enhed beløber sig til mindst 50 000 EUR.
(1) EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1.

1. Medlemsstaterne tillader, at oplysninger integreres i
prospektet ved henvisning til et eller flere tidligere eller samtidigt offentliggjorte dokumenter, der er godkendt af hjemlandets
kompetente myndighed eller indgivet til den i overensstemmelse med dette direktiv, navnlig artikel 10, eller med afsnit IV
og V i direktiv 2001/34/EF. Sådanne oplysninger skal være de
senest tilgængelige for udstederen. Resuméet må ikke indeholde
oplysninger integreret ved henvisning.
2. Når oplysninger integreres ved henvisning, skal der tilvejebringes en krydsreferencetabel, så investorerne let kan identificere specifikke oplysningselementer.
3. For at tage hensyn til den tekniske udvikling på de finansielle markeder og sikre ensartet anvendelse af direktivet
vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 24, stk. 2,
gennemførelsesforanstaltninger vedrørende de oplysninger, der
kan integreres ved henvisning. Det første sæt gennemførelsesforanstaltninger vedtages inden den 1. juli 2004.

Artikel 12
Et prospekt bestående af særskilte dokumenter
1. En udsteder, der allerede har fået registreringsdokumentet
godkendt af den kompetente myndighed, skal kun udarbejde
værdipapirnoten og resuménoten, når værdipapirer udbydes til
offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked.
2. I dette tilfælde skal værdipapirnoten indeholde oplysninger, der normalt ville indgå i registreringsdokumentet, hvis
der er indtruffet væsentlige ændringer eller nye udviklinger, der
kan få betydning for investorernes vurdering, siden det senest
ajourførte registreringsdokument, eller et tillæg i henhold til
artikel 16 er blevet godkendt. Værdipapirnoten og resuménoten
godkendes særskilt.
3. Når en udsteder kun indgiver et registreringsdokument,
der ikke er godkendt, skal hele dokumentationen, herunder
ajourførte oplysninger, godkendes.
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ORDNINGER FOR GODKENDELSE OG OFFENTLIGGØRELSE
AF PROSPEKTET
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7. For at tage hensyn til den tekniske udvikling på de finansielle markeder og sikre ensartet anvendelse af direktivet
vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 24, stk. 2,
gennemførelsesforanstaltninger vedrørende betingelserne for
justering af fristerne.

Artikel 13
Godkendelse af prospektet
1.
Prospektet må ikke offentliggøres, før det er godkendt af
hjemlandets kompetente myndighed.
2.
Den kompetente myndighed giver henholdsvis
udstederen, udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel på et reguleret marked, meddelelse om myndighedens afgørelse vedrørende prospektets godkendelse inden for
ti arbejdsdage efter indgivelsen af udkastet til prospekt.
Hvis den kompetente myndighed ikke træffer afgørelse om
prospektet inden for den frist, der er fastlagt i dette stykke og
stk. 3, anses dette ikke for en godkendelse af ansøgningen.
3.
Den i stk. 2 omhandlede frist forlænges til 20 arbejdsdage, hvis udbud til offentligheden vedrører værdipapirer
udstedt af en udsteder, som ikke har nogen værdipapirer
optaget til handel på et reguleret marked, og som endnu ikke
har udbudt værdipapirer til offentligheden.
4.
Har den kompetente myndighed rimelig grund til at
antage, at de indgivne dokumenter er ufuldstændige, eller at der
er behov for yderligere oplysninger, finder fristen i stk. 2 og 3
først anvendelse fra den dato, hvor udstederen, udbyderen eller
den person, der anmoder om optagelse til handel på et reguleret marked, har tilvejebragt sådanne oplysninger.
Hvis dokumenterne er ufuldstændige, bør den kompetente
myndighed i det i stk. 2 omhandlede tilfælde give udstederen
meddelelse herom inden ti arbejdsdage efter indgivelsen af
ansøgningen.
5.
Hjemlandets kompetente myndighed kan beslutte at
henvise godkendelsen af et prospekt til den kompetente
myndighed i en anden medlemsstat, forudsat at denne
myndighed giver sit tilsagn herom. Desuden skal en sådan
henvisning meddeles udstederen, udbyderen eller den person,
der anmoder om optagelse til handel på et reguleret marked,
inden for tre arbejdsdage efter datoen for hjemlandets kompetente myndigheds afgørelse. Den i stk. 2 omhandlede frist
finder anvendelse fra samme dato.

Artikel 14

Offentliggørelse af prospektet

1. Når prospektet er godkendt, indgives det til hjemlandets
kompetente myndighed og gøres tilgængeligt for offentligheden
af udstederen, udbyderen eller den person, der anmoder om
optagelse til handel på et reguleret marked, så hurtigt som
praktisk muligt og under alle omstændigheder i rimelig tid og
senest inden starten af udbud til offentligheden eller optagelsen
til handel af de pågældende værdipapirer. I tilfælde af, at aktier
i en klasse, der ikke allerede er optaget til handel på et reguleret
marked, udbydes til offentligheden og dermed skal optages til
handel for første gang, skal prospektet endvidere være tilgængeligt mindst seks arbejdsdage før udbuddets afslutning.

2. Prospektet anses for tilgængeligt for offentligheden, når
det er offentliggjort:
a) ved indrykning i et eller flere dagblade, der er landsdækkende eller har stor udbredelse i de medlemsstater, hvor
udbud til offentligheden sker eller ansøgningen om optagelse til handel indgives
b) i trykt form, der vederlagsfrit stilles til rådighed for offentligheden på kontorerne for det marked, hvor værdipapirerne
optages til handel, såvel som på udstederens vedtægtsmæssige hjemsted og hos de finansielle formidlere, der placerer
eller sælger værdipapirerne, herunder pengeinstitutter
c) i elektronisk form på udstederens netsted og i givet fald på
netsteder tilhørende de finansielle formidlere, der placerer
eller sælger værdipapirerne, herunder pengeinstitutter
d) i elektronisk form på netstedet for det regulerede marked,
hvor ansøgningen om optagelse til handel indgives, eller
e) i elektronisk form på hjemlandets kompetente myndigheds
netsted, såfremt den pågældende myndighed har besluttet at
tilbyde denne tjeneste.

6.
Dette direktiv medfører ikke en ændring af den kompetente myndigheds ansvar, som fortsat afgøres udelukkende efter
national ret.

Hjemlandet kan kræve, at udstedere, der offentliggør deres
prospekt i overensstemmelse med litra a) eller b), ligeledes
offentliggør prospektet i en elektronisk form i henhold til litra
c).

Medlemsstaterne sikrer, at nationale bestemmelser om den
kompetente myndigheds ansvar kun finder anvendelse på
medlemsstatens egen kompetente myndigheds eller myndigheders godkendelse af prospekter.

3. Desuden kan hjemlandet kræve, at der skal offentliggøres
en meddelelse om, hvordan prospektet er offentliggjort, og
hvor offentligheden kan få adgang til det.
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4.
Hjemlandets kompetente myndighed skal på sit netsted
over en periode på 12 måneder efter eget valg enten offentliggøre samtlige godkendte prospekter, eller i det mindste en liste
over prospekter, der er godkendt i overensstemmelse med
artikel 13, herunder i givet fald et hyperlink til det offentliggjorte prospekt på udstederens eller det regulerede markeds
netsted.
5.
I forbindelse med et prospekt, der omfatter flere særskilte
dokumenter eller integrerer oplysninger ved henvisning, kan de
dokumenter og oplysninger, der udgør prospektet, offentliggøres og udbredes særskilt, såfremt de pågældende dokumenter
vederlagsfrit gøres tilgængelige for offentligheden i overensstemmelse med de i stk. 2 omhandlede ordninger. Det anføres
på hvert dokument, hvor de øvrige dokumenter, som hele
prospektet består af, findes.
6.
Prospektets tekst og format og/eller tillæg til prospektet
skal, når det offentliggøres eller gøres tilgængelig for offentligheden, til enhver tid være identisk med den originale udgave,
der er godkendt af hjemlandets kompetente myndighed.
7.
Når prospektet gøres tilgængeligt ved offentliggørelse i
elektronisk form, skal investor dog på anmodning kunne få
prospektet udleveret vederlagsfrit i papirform fra udstederen,
udbyderen, den person, der anmoder om optagelse til handel,
eller de finansielle formidlere, der placerer eller sælger værdipapirerne.
8.
For at tage hensyn til den tekniske udvikling på de finansielle markeder og sikre ensartet anvendelse af direktivet
vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 24, stk. 2,
gennemførelsesforanstaltninger vedrørende stk. 1, 2, 3 og 4.
Det første sæt gennemførelsesforanstaltninger vedtages inden
den 1. juli 2004.

Artikel 15
Annoncering
1.
Enhver form for annoncering i tilknytning til enten et
udbud til offentligheden af værdipapirer eller optagelse til
handel på et reguleret marked skal opfylde de principper, der er
indeholdt i stk. 2-5. Stk. 2, 3 og 4 finder kun anvendelse i
tilfælde, hvor udbyderen eller den person, der anmoder om
optagelse til handel, er omfattet af kravet om udarbejdelse af et
prospekt.
2.
Det skal af annonceringen fremgå, at der er eller vil blive
offentliggjort et prospekt med angivelse af, hvor det er eller vil
blive tilgængeligt for investorerne.
3.
Det skal af annonceringen tydeligt fremgå, at det drejer
sig om annoncering. De oplysninger, der indgår i annonceringen, må ikke være forkerte eller misvisende. Oplysningerne
skal være i overensstemmelse med oplysningerne i prospektet,
hvis prospektet allerede er offentliggjort, eller med de oplysninger, der skal være i prospektet, hvis det offentliggøres
senere.
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4. Under alle omstændigheder skal oplysninger vedrørende
udbud til offentligheden eller optagelse til handel, når de fremlægges mundtligt eller skriftligt, være i overensstemmende med
prospektets indhold, uanset om fremlæggelsen ikke sker i
annonceringsøjemed.

5. Når der i henhold til dette direktiv ikke kræves et
prospekt, skal væsentlige oplysninger, der fremlægges af en
udsteder eller en udbyder, og som fremsendes til kvalificerede
eller særlige kategorier af investorer, herunder oplysninger, der
fremlægges i forbindelse med møder om udbud af værdipapirer,
gøres tilgængelige for alle kvalificerede investorer eller særlige
kategorier af investorer, som udbuddet er rettet til. Når et
prospekt skal offentliggøres, skal denne type oplysninger
medtages i prospektet eller i et tillæg til prospektet, jf. artikel
16, stk. 1.

6. Hjemlandets kompetente myndighed skal have beføjelse
til at udøve kontrol med overholdelsen af principperne i stk. 25, når der annonceres i forbindelse med et udbud til offentligheden af værdipapirer eller en optagelse til handel på et reguleret marked.

7. For at tage hensyn til den tekniske udvikling på de finansielle markeder og sikre ensartet anvendelse af direktivet
vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 24, stk. 2,
gennemførelsesforanstaltninger vedrørende udsendelse af
annoncer om hensigten om udbud til offentligheden af værdipapirer eller optagelse til handel på et reguleret marked, navnlig
før prospektet er gjort tilgængeligt for offentligheden eller før
tegningens påbegyndelse, samt gennemførelsesforanstaltninger
for stk. 4. Det første sæt gennemførelsesforanstaltninger
vedtages af Kommissionen inden den 1. juli 2004.

Artikel 16

Tillæg til prospektet

1. Enhver væsentlig ny omstændighed, materiel fejl eller
ukorrekthed i forbindelse med oplysningerne i prospektet, der
kan påvirke vurderingen af værdipapirerne, og som indtræder
eller konstateres mellem tidspunktet for godkendelsen af
prospektet og den endelige afslutning af udbuddet til offentligheden, eller i givet fald starten af handelen på et reguleret
marked, skal angives i et tillæg til prospektet. Et sådant tillæg
godkendes efter samme fremgangsmåde inden for syv arbejdsdage og offentliggøres i overensstemmelse med bestemmelser,
som mindst svarer til de gældende bestemmelser på tidspunktet
for det oprindelige prospekts udsendelse. Resuméet og de eventuelle oversættelser heraf skal også om nødvendigt ajourføres
for at tage hensyn til de nye oplysninger i tillægget.

2. Investorer, der har indvilliget i at købe eller tegne værdipapirer allerede inden offentliggørelsen af tillægget, har i
mindst to arbejdsdage efter tillæggets offentliggørelse ret til at
trække deres accept tilbage.
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KAPITEL IV

GRÆNSEOVERSKRIDENDE UDBUD
HANDEL

OG

OPTAGELSE

TIL

Artikel 17
Virkning i Fællesskabet af prospektets godkendelse
1.
Når der planlægges et udbud eller en optagelse til handel
på et reguleret marked i en eller flere medlemsstater eller i en
anden medlemsstat end hjemlandet, er det prospekt, der er
godkendt i hjemlandet, samt eventuelle tillæg hertil, gyldigt for
udbud til offentligheden eller optagelse til handel i enhver
medlemsstat, såfremt den kompetente myndighed i hvert værtsland har modtaget en anmeldelse i overensstemmelse med
artikel 18, jf. dog artikel 23. Værtslandenes kompetente
myndigheder foretager ikke godkendelse eller anden administrativ behandling af prospekter.
2.
Hvis der efter prospektets godkendelse optræder nye
væsentlige omstændigheder, materielle fejl eller ukorrektheder
som omhandlet i artikel 16, kræver hjemlandets kompetente
myndighed offentliggørelse af et tillæg, der godkendes som
omhandlet i artikel 13, stk. 1. Værtslandets kompetente
myndighed kan gøre hjemlandets kompetente myndighed
opmærksom på behovet for nye oplysninger.

Artikel 18
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2. Når der foretages udbud til offentligheden eller ansøges
om optagelse til handel på et reguleret marked i en eller flere
medlemsstater, bortset fra hjemlandet, udarbejder henholdsvis
udstederen, udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse, prospektet enten på et sprog, der accepteres af de kompetente myndigheder i de pågældende medlemsstater, eller på et
sprog, der sædvanligvis anvendes i de internationale finansielle
kredse. Den kompetente myndighed i de enkelte værtslande
kan kun kræve resuméet oversat til det eller de officielle sprog.

Med henblik på hjemlandets kompetente myndigheds behandling udarbejder henholdsvis udstederen, udbyderen eller den
person, der anmoder om optagelse til handel prospektet enten
på et sprog, som denne myndighed har accepteret, eller på et
sprog, der sædvanligvis anvendes i de internationale finansielle
kredse.

3. Når der foretages udbud til offentligheden eller ansøges
om optagelse til handel på et reguleret marked i mere end en
medlemsstat, herunder hjemlandet, skal prospektet udarbejdes
på et sprog, der accepteres af den kompetente myndighed i
hjemlandet, og henholdsvis udstederen, udbyderen eller den
person, der anmoder om optagelse til handel, skal også gøre
det tilgængeligt enten på et sprog, der accepteres af de kompetente myndigheder i værtslandet, eller på et sprog, der sædvanligvis anvendes i de internationale finansielle kredse. Den
kompetente myndighed i de enkelte værtslande kan kun kræve,
at det i artikel 5, stk. 2, omhandlede resumé oversættes til det
eller de officielle sprog.

Anmeldelse
1.
På anmodning af udstederen eller den person, der er
ansvarlig for prospektets udarbejdelse, skal hjemlandets kompetente myndighed senest tre arbejdsdage efter denne anmodning
eller, hvis anmodningen indgives sammen med prospektudkastet, en arbejdsdag efter godkendelsen af prospektet, stille et
godkendelsescertifikat til rådighed for den kompetente
myndighed i værtslandene, hvoraf det fremgår, at prospektet er
udarbejdet i overensstemmelse med dette direktiv, samt en kopi
af selve prospektet. Anmeldelsen ledsages i givet fald af den
oversættelse af resuméet, som udstederen eller den person, der
er ansvarlig for prospektets udarbejdelse, har ladet udarbejde.
Der følges samme procedure for eventuelle tillæg til prospektet.

4. Når der i en eller flere medlemsstater ansøges om optagelse til handel på et reguleret marked af værdipapirer, der ikke
er kapitalandele, og hvis pålydende pr. enhed beløber sig til
mindst 50 000 EUR, udarbejder henholdsvis udstederen, udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel,
prospektet enten på et sprog, der accepteres af de kompetente
myndigheder i hjem- og værtslandet, eller på et sprog, der
sædvanligvis anvendes i de internationale finansielle kredse.
Medlemsstaterne kan vælge at fastsætte i deres nationale lovgivning, at der skal udarbejdes et resumé på det eller de officielle
sprog.

2.
Såfremt bestemmelserne i artikel 8, stk. 2 og 3, har
fundet anvendelse, anføres dette i certifikatet sammen med
begrundelsen herfor.

Artikel 20

KAPITEL V

Udstedere registreret i et tredjeland

SPROGORDNING OG UDSTEDERE REGISTRERET I TREDJELANDE

Artikel 19
Sprogordning
1.
Når der kun foretages udbud til offentligheden eller
ansøges om optagelse til handel på et reguleret marked i hjemlandet, skal prospektet udarbejdes på et sprog, der accepteres af
hjemlandets kompetente myndighed.

1. Den kompetente myndighed i hjemlandet for udstedere,
der har deres vedtægtsmæssige hjemsted i et tredjeland, kan
godkende et prospekt, der er udarbejdet i overensstemmelse
med lovgivningen i et tredjeland, med henblik på udbud til
offentligheden eller optagelse til handel på et reguleret marked,
forudsat at:
a) prospektet er udarbejdet i overensstemmelse med internationale standarder fastlagt af internationale børstilsynsorganisationer, herunder IOSCO's oplysningsstandarder, og
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b) oplysningskravene, herunder oplysninger
karakter, svarer til kravene i dette direktiv.

af

finansiel

2.
I tilfælde af et udbud til offentligheden eller optagelse til
handel på et reguleret marked i en anden medlemsstat end
hjemlandet af værdipapirer, der er udstedt af en udsteder, der er
registreret i et tredjeland, finder kravene i artikel 17, 18 og 19
anvendelse.
3.
For at sikre en ensartet anvendelse af direktivet kan
Kommissionen efter den i artikel 24, stk. 2, omhandlede
procedure vedtage gennemførelsesbestemmelser, der fastslår, at
et tredjeland sikrer, at prospekter udarbejdet i det pågældende
land er i overensstemmelse med dette direktiv, enten på grund
af landets nationale lovgivning eller praksis og procedurer
baseret på internationale standarder fastlagt af internationale
organisationer, herunder IOSCO's oplysningsstandarder.

KAPITEL VI
KOMPETENTE MYNDIGHEDER

Artikel 21
Beføjelser
1.
Hver medlemsstat udpeger en central, kompetent, administrativ myndighed med ansvar for at varetage de forpligtelser,
der følger af dette direktiv, og for at sikre, at bestemmelser
vedtaget i medfør af direktivet anvendes.

L 345/79

oplysninger, der følger med udførelsen af de uddelegerede
opgaver, og forebygge konkurrence. Under alle omstændigheder påhviler det endelige ansvar for kontrol af overholdelse
af dette direktiv og eventuelle gennemførelsesforanstaltninger
og for godkendelse af prospektet den eller de kompetente
myndigheder, der er udpeget i medfør af stk. 1.
Medlemsstaterne underretter Kommissionen og de kompetente
myndigheder i andre medlemsstater om enhver ordning vedrørende uddelegering af opgaver, herunder de nøjagtige betingelser for uddelegeringen.
3. Hver kompetent myndighed skal have de nødvendige
beføjelser for at kunne udføre sine opgaver. En kompetent
myndighed, der har modtaget en ansøgning om godkendelse af
et prospekt, skal mindst have beføjelse til at
a) pålægge udstedere, udbydere eller personer, der anmoder
om optagelse til handel på et reguleret marked, at supplere
oplysningerne i prospektet, hvis dette er nødvendigt af
hensyn til investorbeskyttelsen
b) pålægge udstedere, udbydere eller personer, der anmoder
om optagelse til handel, og personer, der kontrollerer dem
eller kontrolleres af dem, at tilvejebringe oplysninger og
dokumenter
c) pålægge revisorer og direktionsmedlemmer tilknyttet udstedere, udbydere eller personer, der anmoder om optagelse til
handel på et reguleret marked, samt finansielle formidlere,
der har til opgave at forestå udbuddet til offentligheden eller
søge om optagelse til handel, at tilvejebringe oplysninger

En medlemsstat kan dog, hvis den nationale lovgivning kræver
det, udpege andre administrative myndigheder med henblik på
anvendelsen af kapitel III.

d) stille udbuddet til offentligheden eller optagelsen til handel i
bero i højst ti på hinanden følgende arbejdsdage, hver gang
den har begrundet mistanke om overtrædelse af direktivets
bestemmelser

Disse kompetente myndigheder skal være fuldstændigt uafhængige af samtlige markedsdeltagere.

e) forbyde eller stille annoncering i bero i højst ti på hinanden
følgende arbejdsdage, hver gang den har begrundet mistanke
om overtrædelse af direktivets bestemmelser

Hvis der foretages et udbud af værdipapirer til offentligheden,
eller der søges optagelse til handel på et reguleret marked i en
anden medlemsstat end hjemlandet, er det kun den centrale,
kompetente, administrative myndighed udpeget i hver
medlemsstat, der har beføjelse til at godkende prospektet.

f) forbyde et udbud til offentligheden, hvis den finder, at dette
direktivs bestemmelser er blevet overtrådt, eller den har
begrundet mistanke om, at de vil blive overtrådt

2.
Medlemsstaterne kan tillade, at deres kompetente myndighed(er) uddelegerer opgaver. Bortset fra uddelegering af offentliggørelsen på internettet af de godkendte prospekter og indgivelsen af prospekter som omhandlet i artikel 14, evalueres
enhver uddelegering af opgaver vedrørende de forpligtelser, der
følger af dette direktiv og gennemførelsesforanstaltningerne
hertil, i overensstemmelse med artikel 31 senest den 31.
december 2008 og ophører den 31. december 2011. Enhver
uddelegering af opgaver til andre enheder end de i stk. 1
omhandlede myndigheder skal ske specifikt med angivelse af de
opgaver, der skal varetages, og betingelserne for udførelsen af
opgaverne.
Disse betingelser skal indeholde en klausul, der forpligter den
pågældende enhed til at handle og til at være organiseret med
henblik på at undgå interessekonflikter, uretmæssig brug af de

g) stille eller anmode de relevante regulerede markeder om at
stille handelen på et reguleret marked i bero i højst ti på
hinanden følgende arbejdsdage, hver gang den har
begrundet mistanke om overtrædelse af direktivets bestemmelser
h) forbyde handel på et reguleret marked, hvis den finder, at
dette direktivs bestemmelser er blevet overtrådt
i) underrette offentligheden, når en udsteder misligholder
forpligtelserne.
En kompetent myndighed kan, hvis det er nødvendigt i
henhold til national ret, bede de relevante retslige myndigheder
om at træffe afgørelse om anvendelsen af beføjelserne opstillet i
litra d)-h) i første afsnit.
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4.
En kompetent myndighed har også, når værdipapirerne er
optaget til handel på et reguleret marked, beføjelse til at
a) pålægge udstederen at tilvejebringe alle væsentlige oplysninger, som kan påvirke vurderingen af de værdipapirer, der
optages til handel på regulerede markeder, for at sikre investorbeskyttelsen eller garantere, at markedet fungerer
tilfredsstillende
b) stille eller anmode det relevante regulerede marked om at
stille handelen med værdipapirerne i bero, hvis udstederens
situation efter myndighedens mening kan foranledige, at
handelen bliver til skade for investorernes interesser
c) sikre, at de udstedere, hvis værdipapirer omsættes på regulerede markeder, opfylder forpligtelserne i artikel 102 og 103
i direktiv 2001/34/EF, og at investorerne får tilsvarende
oplysninger, og at udstederen giver alle ligestillede ihændehavere af værdipapirer ligebehandling i samtlige medlemsstater, hvor udbuddet til offentligheden foretages eller værdipapirerne optages til handel
d) foretage kontrolundersøgelser på stedet på sit område i
henhold til national ret for at sikre, at bestemmelserne i
dette direktiv og dets gennemførelsesforanstaltninger overholdes. Hvis det er nødvendigt i henhold til national ret, kan
den eller de kompetente myndigheder anvende denne beføjelse ved at indbringe spørgsmålet for de relevante retslige
myndigheder og/eller samarbejde med andre myndigheder.
5.
Stk. 1-4 berører ikke en medlemsstats mulighed for at
indføre særskilte retlige og administrative ordninger for oversøiske europæiske områder, for hvis forbindelser udadtil den
pågældende medlemsstat er ansvarlig.

Artikel 22
Tavshedspligt og samarbejde mellem myndigheder
1.
Alle personer, der er eller har været beskæftiget hos den
kompetente myndighed, og enheder, hvortil de kompetente
myndigheder måtte have delegeret visse opgaver, er undergivet
tavshedspligt. Oplysninger, der er omfattet af tavshedspligt, må
ikke videregives til nogen anden person eller myndighed,
medmindre der er lovhjemmel herfor.
2.
Medlemsstaternes kompetente myndigheder samarbejder
med hinanden, når det er nødvendigt for, at de kan udføre
deres opgaver på grundlag af deres beføjelser. De kompetente
myndigheder bistår de øvrige medlemsstaters kompetente
myndigheder. Navnlig udveksler de oplysninger og samarbejder,
når en udsteder har mere end en hjemlandsmyndighed som
følge af hans forskellige klasser af værdipapirer, eller hvis
godkendelsen af et prospekt er blevet henvist til anden
medlemsstats kompetente myndighed i henhold til artikel 13,
stk. 5. De arbejder også tæt sammen, når der kræves suspendering af eller forbud mod handel med værdipapirer, der handles
i flere medlemsstater, således at der sikres lige vilkår mellem
handelsstederne samt investorbeskyttelse. Værtslandets kompetente myndighed kan i givet fald anmode om bistand fra hjem-
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landets kompetente myndighed fra det tidspunkt, en sag
kontrolleres, navnlig for så vidt angår nye eller sjældne former
for værdipapirer. Hjemlandets kompetente myndighed kan
anmode værtslandets kompetente myndighed om oplysninger
om ethvert forhold, der gælder det relevante marked.
Med forbehold af artikel 21 kan medlemsstaternes kompetente
myndigheder i nødvendigt omfang høre deltagerne på regulerede markeder, især i forbindelse med afgørelser om at suspendere eller anmode et regulært marked om at suspendere handel
eller forbyde handel.
3. Stk. 1 er ikke til hinder for, at de kompetente myndigheder kan udveksle fortrolige oplysninger. De således udvekslede oplysninger omfattes af den tavshedspligt, der påhviler
personer, som er eller har været beskæftiget hos de kompetente
myndigheder, der modtager de pågældende oplysninger.

Artikel 23
Forholdsregler
1. Når den kompetente myndighed i værtslandet finder, at
udstederen eller de finansielle institutioner med ansvar for
udbuddet til offentligheden har begået uregelmæssigheder eller
overtrædelser af den forpligtelse, der følger for udstederen af
det forhold, at værdipapirerne optages til handel på et reguleret
marked, skal den forelægge sagen for hjemlandets kompetente
myndighed.
2. Hvis udstederen eller de finansielle institutioner med
ansvar for udbuddet til offentligheden på trods af de forholdsregler, som hjemlandets kompetente myndighed har truffet,
eller fordi sådanne forholdsregler viser sig uhensigtsmæssige,
fortsætter overtrædelsen af de pågældende love eller administrative bestemmelser, træffer værtslandets kompetente myndighed
efter at have underrettet hjemlandets kompetente myndighed
samtlige passende forholdsregler for at beskytte investorerne.
Kommissionen underrettes ved første givne lejlighed om
sådanne forholdsregler.

KAPITEL VII
GENNEMFØRELSESFORANSTALTNINGER

Artikel 24
Udvalgsprocedurer
1. Kommissionen bistås af Det Europæiske Værdipapirudvalg, der er nedsat ved Kommissionens afgørelse 2001/528/EF
(i det følgende benævnt »udvalget«).
2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i
Rådets afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8, for så vidt
de gennemførelsesforanstaltninger, der træffes efter denne
procedure, ikke ændrer de grundlæggende bestemmelser i dette
direktiv.
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Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes
til tre måneder.
3.

Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

4.
Medmindre andet er fastsat i de gennemførelsesbestemmelser, der allerede er vedtaget, ophører anvendelsen af dette
direktivs bestemmelser om vedtagelse af tekniske bestemmelser
og afgørelser efter proceduren i stk. 2, fire år efter direktivets
ikrafttræden. Europa-Parlamentet og Rådet kan på forslag af
Kommissionen forny disse bestemmelser efter proceduren i
traktatens artikel 251 og tager dem med henblik herpå op til
revision inden udløbet af ovennævnte tidsrum.

Artikel 25
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2) I artikel 107, stk. 3, udgår første afsnit.
3) I artikel 108, stk. 2, litra a), udgår ordene »kravene ved udarbejdelse af, kontrol med og udsendelse af det prospekt, der
skal offentliggøres med henblik på optagelse«.
4) Bilag I udgår.

Artikel 28
Ophævelse
Direktiv 89/298/EØF ophæves med virkning fra den i artikel
29 fastsatte dato. Henvisninger til det ophævede direktiv gælder
som henvisninger til dette direktiv.

Sanktioner
Artikel 29
1.
Med forbehold af medlemsstaternes ret til at pålægge
strafferetlige sanktioner og med forbehold af deres regler vedrørende civilretligt ansvar sikrer medlemsstaterne i henhold til
national ret, at der kan træffes passende administrative foranstaltninger eller pålægges administrative sanktioner over for de
ansvarlige personer i de tilfælde, hvor de bestemmelser, der er
vedtaget i henhold til dette direktiv, ikke er blevet overholdt.
Medlemsstaterne sikrer, at disse foranstaltninger er effektive,
står i rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende
virkning.
2.
Medlemsstaterne fastsætter, at den kompetente
myndighed kan meddele offentligheden, hvilke foranstaltninger
eller sanktioner der er blevet pålagt for overtrædelse af bestemmelser vedtaget i medfør af dette direktiv, medmindre det er til
alvorlig skade for finansmarkederne eller vil forvolde de involverede parter uforholdsmæssig stor skade.

Artikel 26
Domstolsprøvelse
Medlemsstaterne sikrer, at alle afgørelser, der træffes i henhold
til love og administrative bestemmelser, der er vedtaget i overensstemmelse med dette direktiv, kan indbringes for en
domstol.

KAPITEL VIII
OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 27
Ændringer
Med virkning fra den i artikel 29 fastsatte dato foretages
følgende ændringer i direktiv 2001/34/EF:
1) Artikel 3, 20-41, 98-101, 104 og artikel 108, stk. 2, litra c),
nr. ii), udgår.

Gennemførelse i national lovgivning
Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative
bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest
den 1. juli 2005. De underretter straks Kommissionen herom.
Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en
henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen
ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 30
Overgangsbestemmelser
1. Udstedere af værdipapirer, registreret i et tredjeland og
hvis værdipapirer allerede er optaget til handel på et reguleret
marked, vælger deres kompetente myndighed i overensstemmelse med artikel 2, stk. 1, litra m), nr. iii), og meddeler deres
beslutning til den kompetente myndighed i det hjemland, de
har valgt, senest den 31. december 2005.
2. Uanset artikel 3 kan medlemsstater, som har anvendt
undtagelsen i artikel 5, litra a), i direktiv 89/298/EØF, fortsat
tillade kreditinstitutter eller andre finansielle institutioner
svarende til kreditinstitutter, som ikke er omfattet af artikel
1, stk. 2, litra j), i dette direktiv, på deres territorium at udbyde
obligationer eller andre omsættelige værdipapirer svarende til
obligationer, der udstedes løbende eller ad gentagne gange, i
fem år efter datoen for dette direktivs ikrafttræden.
3. Uanset artikel 29 skal Forbundsrepublikken Tyskland
efterkomme artikel 21, stk. 1, senest den 31. december 2008.

Artikel 31
Revision
Fem år efter datoen for dette direktivs ikrafttræden vurderer
Kommissionen anvendelsen af direktivet og forelægger EuropaParlamentet og Rådet en rapport, i givet fald ledsaget af
ændringsforslag.
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Artikel 32
Ikrafttræden
Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Artikel 33
Adressater
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. november 2003.
På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

P. COX

G. ALEMANNO

Formand

Formand
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BILAG I
PROSPEKT
I.

Resumé
Resuméet skal på få sider skitsere de vigtigste af prospektets oplysninger i det mindste om følgende elementer:
A. navn på bestyrelsesmedlemmer, direktionsmedlemmer, rådgivere og revisorer
B. statistikker om udbuddet og forventet tidsplan
C. nøgleoplysninger om udvalgte finansielle oplysninger, kapitalisering og gældssituation, årsag til udbuddet og
anvendelsen af provenuet, risikofaktorer
D. oplysninger om udstederen
— udstederens historie og udvikling
— forretningsoversigt
E. gennemgang af drift og regnskaber samt forventet udvikling
— forskning og udvikling, patenter og licenser osv.
— trends
F. bestyrelsesmedlemmer, direktionsmedlemmer og personale
G. større aktionærer og transaktioner med nærstående parter
H. finansielle oplysninger
— konsoliderede regnskaber og andre finansielle oplysninger
— betydelige ændringer
I. nærmere oplysninger om udbuddet og optagelsen til handel
— udbud og optagelse til handel
— fordelingsplan
— markeder
— sælgeraktionærer
— udvanding af ejerandele (kun for kapitalandele)
— emissionsomkostninger
J. supplerende oplysninger
— aktiekapital
— stiftelsesoverenskomst og selskabsvedtægter
— dokumentationsmateriale.

II.

Navne på bestyrelsesmedlemmer, direktionsmedlemmer, rådgivere og revisorer
Formålet er at identificere selskabets repræsentanter og andre involverede i selskabets udbud eller optagelse til
handel. Disse personer er ansvarlige for udarbejdelse af prospektet som omhandlet i artikel 5 i direktivet og for
revision af regnskaberne.

III.

Statistikker om udbud og forventet tidsplan
Formålet er at tilvejebringe nogle oplysninger om udbuddenes forløb og kortlægge vigtige datoer i denne forbindelse.
A. Statistikker om udbuddet
B. Metode og forventet tidsplan.
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Nøgleoplysninger
Formålet er at skematisere nøgleoplysninger om selskabets finansielle situation, kapitalisering og risikofaktorer.
Hvis årsregnskaberne i dokumentet berigtiges for at afspejle væsentlige ændringer i selskabets koncernstruktur eller
regnskabspolitik, skal de udvalgte finansielle oplysninger også berigtiges.
A. Udvalgte finansielle oplysninger
B. Kapitalisering og gældssituation
C. Årsag til udbuddet og anvendelsen af provenuet
D. Risikofaktorer.

V.

Oplysninger om selskabet
Formålet er at tilvejebringe oplysninger om selskabets forretningstransaktioner, produktudvalg eller tjenesteydelser
samt faktorer, der påvirker forretningerne. Formålet er også at tilvejebringe oplysninger om tilstrækkelighed og
egnethed af selskabets ejendomme, anlæg og udstyr samt om selskabets planer for fremtidig udvidelse eller reducering af kapacitet.
A. Selskabets historie og udvikling
B. Forretningsoversigt
C. Organisatorisk struktur
D. Ejendomme, anlæg og udstyr.

VI.

Gennemgang af drift og regnskaber samt forventet udvikling
Formålet er at tilvejebringe direktionens forklaring på faktorer, der har påvirket selskabets finansielle situation og
driftsresultat for regnskabsperioderne, og direktionens vurdering af faktorer og tendenser, som forventes at få
væsentlig betydning for selskabets finansielle situation og driftsresultater fremover.
A. Driftsresultater
B. Likviditet og kapitalressourcer
C. Forskning og udvikling, patenter og licenser osv.
D. Trends.

VII. Bestyrelsesmedlemmer, direktionsmedlemmer og personale
Formålet er at tilvejebringe oplysninger om selskabets bestyrelses- og direktionsmedlemmer, som kan sætte investorerne i stand til at vurdere deres erfaringer, kvalifikationer og vederlag samt deres forhold til selskabet.
A. Bestyrelsesmedlemmer og direktionsmedlemmer
B. Vederlag
C. Bestyrelsens arbejdspraksis
D. Personale
E. Aktionærforhold.

VIII. Større aktionærer og transaktioner med nærstående parter
Formålet er at tilvejebringe oplysninger om større aktionærer og andre, som kontrollerer eller kan kontrollere
selskabet. Der skal også oplyses om de transaktioner, som selskabet har indgået med personer i tilknytning til
selskabet, og hvorvidt vilkårene for disse transaktioner er rimelige for selskabet.
A. Større aktionærer
B. Transaktioner med nærstående parter
C. Ekspert- og rådgiverinteresser.
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Finansielle oplysninger
Formålet er at specificere, hvilke regnskaber der skal indgå i dokumentet, samt de omhandlede perioder, regnskabernes alder og andre oplysninger af finansiel karakter. De regnskabs- og revisionsprincipper, der kan accepteres
for udarbejdelse og revision af årsregnskaber, fastlægges i overensstemmelse med internationale regnskabs- og revisionsstandarder.
A. Konsoliderede regnskaber og andre finansielle oplysninger
B. Betydelige ændringer.

X.

Nærmere oplysninger om udbuddet og optagelsen til handel
Formålet er at tilvejebringe oplysninger om udbuddet og optagelsen til handel med værdipapirerne, fordelingsplanen for værdipapirerne og dertil knyttede spørgsmål.
A. Udbud og optagelse til handel
B. Fordelingsplan
C. Markeder
D. Værdipapirihændehavere, der ønsker at sælge
E. Udvanding af ejerandele (kun for kapitalandele)
F. Emissionsomkostninger.

XI.

Yderligere oplysninger
Formålet er at tilvejebringe oplysninger, hovedsageligt vedtægtsmæssige, som ikke indgår i andre af prospektets
dele.
A. Aktiekapital
B. Stiftelsesoverenskomst og selskabsvedtægter
C. Væsentlige kontrakter
D. Ombytningskontrol
E. Beskatning
F. Dividender og betalingsformidlere
G. Ekspertudtalelser
H. Dokumentationsmateriale
I. Oplysninger om datterselskaber.
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BILAG II
REGISTRERINGSDOKUMENT
I.

Navne på bestyrelsesmedlemmer, direktionsmedlemmer, rådgivere og revisorer
Formålet er at identificere selskabets repræsentanter og andre involverede i selskabets udbud eller optagelse til
handel. Disse personer er ansvarlige for udarbejdelse af prospektet og for revision af regnskaberne.

II.

Nøgleoplysninger om udstederen
Formålet er at skematisere nøgleoplysninger om selskabets finansielle situation, kapitalisering og risikofaktorer.
Hvis årsregnskaberne i dokumentet berigtiges for at afspejle væsentlige ændringer i selskabets koncernstruktur eller
regnskabspolitik, skal de udvalgte finansielle oplysninger også berigtiges.
A. Udvalgte finansielle oplysninger
B. Kapitalisering og gældssituation
C. Risikofaktorer.

III.

Oplysninger om selskabet
Formålet er at tilvejebringe oplysninger om selskabets forretningstransaktioner, produktudvalg eller tjenesteydelser
samt faktorer, der påvirker forretningerne. Formålet er også at tilvejebringe oplysninger om tilstrækkelighed og
egnethed af selskabets ejendomme, anlæg og udstyr samt om selskabets planer for fremtidig udvidelse eller reducering af kapacitet.
A. Selskabets historie og udvikling
B. Forretningsoversigt
C. Organisatorisk struktur
D. Ejendomme, anlæg og udstyr.

IV.

Gennemgang af drift og regnskaber samt forventet udvikling
Formålet er at tilvejebringe direktionens forklaring på faktorer, der har påvirket selskabets finansielle situation og
driftsresultat for regnskabsperioderne, og direktionens vurdering af faktorer og tendenser, som forventes at få
væsentlig betydning for selskabets finansielle situation og driftsresultater fremover.
A. Driftsresultater
B. Likviditet og kapitalressourcer
C. Forskning og udvikling, patenter og licenser osv.
D. Trends.

V.

Bestyrelsesmedlemmer, direktionsmedlemmer og personale
Formålet er at tilvejebringe oplysninger om selskabets bestyrelses- og direktionsmedlemmer, som kan sætte investorerne i stand til at vurdere deres erfaringer, kvalifikationer og vederlag samt deres forhold til selskabet.
A. Bestyrelsesmedlemmer og direktionsmedlemmer
B. Vederlag
C. Bestyrelsens arbejdspraksis
D. Personale
E. Aktionærforhold.
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Større aktionærer og transaktioner med nærstående parter
Formålet er at tilvejebringe oplysninger om større aktionærer og andre, som kontrollerer eller kan kontrollere
selskabet. Der skal også oplyses om de transaktioner, som selskabet har indgået med personer i tilknytning til
selskabet, og hvorvidt vilkårene for disse transaktioner er rimelige for selskabet.
A. Større aktionærer
B. Transaktioner med nærstående parter
C. Ekspert- og rådgiverinteresser.

VII. Finansielle oplysninger
Formålet er at specificere hvilke regnskaber der skal indgå i dokumentet, samt de omhandlede perioder, regnskabernes alder og andre oplysninger af finansiel karakter. De regnskabs- og revisionsprincipper, der kan accepteres
for udarbejdelse og revision af årsregnskaber, fastlægges i overensstemmelse med internationale regnskabs- og revisionsstandarder.
A. Konsoliderede regnskaber og andre finansielle oplysninger
B. Betydelige ændringer.
VIII. Yderligere oplysninger
Formålet er at tilvejebringe oplysninger, hovedsageligt vedtægtsmæssige, som ikke indgår i andre af prospektets
dele.
A. Aktiekapital
B. Stiftelsesoverenskomst og selskabsvedtægter
C. Væsentlige kontrakter
D. Ekspertudtalelser
E. Dokumentationsmateriale
F. Oplysninger om datterselskaber.
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BILAG III
VÆRDIPAPIRNOTE
I.

Navne på bestyrelsesmedlemmer, direktionsmedlemmer, rådgivere og revisorer
Formålet er at identificere selskabets repræsentanter og andre involverede i selskabets udbud eller optagelse til
omsætning. Disse personer er ansvarlige for udarbejdelse af prospektet og for revision af regnskaberne.

II. Statistikker om udbuddet og forventet tidsplan
Formålet er at tilvejebringe oplysninger om udbuddenes forløb og kortlægge vigtige datoer i denne forbindelse.
A. Statistikker om udbuddet
B. Metode og forventet tidsplan.
III. Nøgleoplysninger om udstederen
Formålet er at skematisere nøgleoplysninger om selskabets finansielle situation, kapitalisering og risikofaktorer. Hvis
årsregnskaberne i dokumentet berigtiges for at afspejle væsentlige ændringer i selskabets koncernstruktur eller regnskabspolitik, skal de udvalgte finansielle oplysninger også berigtiges.
A. Kapitalisering og gældssituation
B. Årsag til udbuddet og anvendelsen af provenuet
C. Risikofaktorer.
IV. Ekspertinteresser
Formålet er at tilvejebringe oplysninger om de transaktioner, som selskabet har indgået med eksperter eller rådgivere,
der beskæftiges mod honorar.
V. Nærmere oplysninger om udbuddet og optagelsen til handel
Formålet er at tilvejebringe oplysninger om udbuddet og optagelsen til handel med værdipapirerne, fordelingsplanen
for værdipapirerne og dertil knyttede spørgsmål.
A. Udbud og optagelse til handel
B. Fordelingsplan
C. Markeder
D. Værdipapirihændehavere, der ønsker at sælge
E. Udvanding af ejerandele (kun for kapitalandele)
F. Emissionsomkostninger.
VI. Yderligere oplysninger
Formålet er at tilvejebringe oplysninger, hovedsageligt vedtægtsmæssige, som ikke indgår i andre af prospektets dele.
A. Ombytningskontrol
B. Beskatning
C. Dividender og betalingsformidlere
D. Ekspertudtalelser
E. Dokumentationsmateriale.
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BILAG IV
RESUMÉNOTE
Resuménoten skal på få sider skitsere de vigtigste af prospektets oplysninger i det mindste om følgende elementer:
— navn på bestyrelsesmedlemmer, direktionsmedlemmer, rådgivere og revisorer
— statistikker om udbuddet og forventet tidsplan
— nøgleoplysninger om udvalgte finansielle oplysninger, kapitalisering og gældssituation, årsag til udbuddet og anvendelsen af provenuet, risikofaktorer
— oplysninger om udstederen
— udstederens historie og udvikling
— forretningsoversigt
— gennemgang af drift og regnskaber samt forventet udvikling
— forskning og udvikling, patenter og licenser osv.
— trends
— bestyrelsesmedlemmer, direktionsmedlemmer og personale
— større aktionærer og transaktioner med nærstående parter
— finansielle oplysninger
— konsoliderede regnskaber og andre finansielle oplysninger
— betydelige ændringer
— nærmere oplysninger om udbuddet og optagelsen til handel
— udbud og optagelse til handel
— fordelingsplan
— markeder
— sælgeraktionærer
— udvanding af ejerandele (kun for kapitalandele)
— emissionsomkostninger
— supplerende oplysninger
— aktiekapital
— stiftelsesoverenskomst og selskabsvedtægter
— dokumentationsmateriale.
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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/98/EF
af 17. november 2003
om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE
UNION HAR —

(5)

Et af hovedformålene med oprettelsen af det indre
marked er at skabe betingelser, der fremmer udviklingen
af tjenesteydelser, som dækker hele Fællesskabet. Den
offentlige sektors informationer er et vigtigt kildemateriale for produkter og tjenester med digitalt indhold, og
de vil få stadig større betydning som indholdsressource
til de mobile indholdstjenester, der er under udvikling.
En bred geografisk dækning på tværs af grænserne er
også vigtig i denne forbindelse. Mere vidtgående muligheder for at videreanvende den offentlige sektors informationer bør bl.a. give de europæiske virksomheder
mulighed for at udnytte disses potentiale og bidrage til
økonomisk vækst og jobskabelse.

(6)

Der er betydelige forskelle mellem medlemsstaternes
regler og praksis vedrørende udnyttelsen af informationskilder fra den offentlige sektor, hvilket forhindrer
udnyttelse af denne vigtige informationskildes fulde
økonomiske potentiale. De offentlige myndigheders
tradition for udnyttelse af den offentlige sektors informationer har også udviklet sig meget forskelligt. Der bør
tages højde herfor. Der bør derfor sikres et minimum af
harmonisering af nationale regler og praksis for anvendelse af dokumenter fra den offentlige sektor i tilfælde,
hvor forskelle i nationale regler og praksis eller
manglende klarhed hindrer et velfungerende indre
marked og en hensigtsmæssig udvikling af informationssamfundet i Fællesskabet.

(7)

Uden et minimum af harmonisering på fællesskabsplan
risikerer man endvidere, at national lovgivning, som allerede er indført i en række medlemsstater som svar på de
teknologiske udfordringer, fører til endnu større
forskelle. Følgerne af en sådan lovgivningsmæssig forskel
og uvished vil få større betydning, efterhånden som
informationssamfundet udvikles. Informationssamfundet
har allerede øget den grænseoverskridende udnyttelse af
information betydeligt.

(8)

Der er behov for en generel ramme for betingelserne for
videreanvendelse af dokumenter fra den offentlige sektor
for at sikre rimelige, forholdsmæssigt afpassede og ikkediskriminerende betingelser for videreanvendelse af
sådanne
informationer.
Offentlige
myndigheder
indsamler, producerer, reproducerer og formidler dokumenter med henblik på at varetage deres offentlige
opgaver. Brug af sådanne dokumenter til andre formål
betegnes som videreanvendelse. Medlemsstaternes politikker kan gå videre end de minimumsstandarder, der er
fastsat i dette direktiv, og tillade en mere vidtgående
videreanvendelse.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 95,

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)

Traktaten fastslår, at der skal oprettes et indre marked og
indføres en ordning, der sikrer, at konkurrencen i det
indre marked ikke fordrejes. Harmonisering af medlemsstaternes regler og praksis for udnyttelse af den offentlige
sektors informationer bidrager til gennemførelsen af
disse målsætninger.

(2)

Udviklingen hen imod et informations- og vidensamfund
påvirker tilværelsen for hver eneste borger i Fællesskabet
bl.a. ved, at de får adgang til og mulighed for at tilegne
sig viden på nye måder.

(3)

Digitalt indhold spiller en stor rolle i denne udvikling.
Indholdsproduktion har i de seneste år ført til, at der i
hurtigt tempo er skabt nye job, og tendensen fortsætter.
De fleste af disse jobs skabes i små nystartede virksomheder.

(4)

Den offentlige sektor indsamler, producerer, reproducerer og formidler et bredt spektrum af information på
mange områder, som f.eks. information om sociale
forhold, økonomi, geografi, vejrforhold, turisme,
erhvervsforhold, patentrettigheder og uddannelse.

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

EFT C 227 E af 24.9.2002, s. 382.
EUT C 85 af 8.4.2003, s. 25.
EUT C 73 af 26.3.2003, s. 38.
Europa-Parlamentets udtalelse af 12.2.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT), Rådets fælles holdning af 26.5.2003 (EUT C 159 E af
8.7.2003, s. 1) og Europa-Parlamentets holdning af 25.9.2003
(endnu ikke offentliggjort i EUT). Rådets afgørelse af 27.10.2003.
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(10)
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Dette direktiv indeholder ikke en forpligtelse til at tillade
videreanvendelse af dokumenter. Det er fortsat medlemsstaterne eller den berørte offentlige myndighed, der
træffer beslutning om tilladelse til videreanvendelse.
Dette direktiv bør finde anvendelse på dokumenter, som
gøres tilgængelige til videreanvendelse, når offentlige
myndigheder udsteder licens til, sælger, formidler, udveksler eller udleverer informationer. For at undgå krydssubsidiering bør videreanvendelsen også omfatte yderligere
brug af dokumenter inden for en sådan myndighed til
aktiviteter, der falder uden for dens offentlige opgave.
Aktiviteter, der falder uden for de offentlige opgaver, vil
typisk være levering af dokumenter, der udelukkende
udarbejdes og opkræves gebyr for på et kommercielt
grundlag og i konkurrence med andre på markedet. Definitionen af »dokument« bør ikke omfatte computerprogrammer. Direktivet er baseret på de eksisterende aktindsigtsordninger i medlemsstaterne og ændrer ikke de nationale regler for adgang til dokumenter. Det finder ikke
anvendelse i tilfælde, hvor borgere eller virksomheder i
henhold til den relevante aktindsigtsordning kun kan få
et dokument udleveret, hvis de kan dokumentere en
særlig interesse. På fællesskabsplan anerkendes det i
artikel 41 (retten til god forvaltning) og 42 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, at
enhver unionsborger samt enhver fysisk eller juridisk
person med bopæl eller hjemsted i en medlemsstat har
ret til aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og
Kommissionens dokumenter. Offentlige myndigheder
bør opfordres til at give adgang til videreanvendelse af
alle dokumenter, de er i besiddelse af. Offentlige myndigheder bør fremme og tilskynde til videreanvendelse af
dokumenter, herunder officielle tekster af lovgivningsmæssig og administrativ art, i de tilfælde, hvor den
offentlige myndighed er beføjet til at give tilladelse til
videreanvendelsen.

(12)

Fristen for besvarelse af anmodninger om videreanvendelse bør være rimelig og i overensstemmelse med de
tilsvarende frister for anmodninger om aktindsigt i
henhold til de relevante aktindsigtsordninger. Rimelige
frister i hele Unionen vil fremme udviklingen af nye
samlede informationsprodukter og -tjenester på europæisk plan. Så snart en anmodning om videreanvendelse
er imødekommet, bør de offentlige myndigheder stille de
pågældende dokumenter til rådighed inden for et
tidsrum, som muliggør fuld økonomisk udnyttelse af
dokumenterne. Dette er især vigtigt for indhold af dynamisk art (f.eks. trafikdata), hvis økonomiske værdi
afhænger af, om det er umiddelbart tilgængeligt og bliver
ajourført regelmæssigt. Såfremt der anvendes licenser,
kan adgang til dokumenter inden for et rimeligt tidsrum
være en del af licensbetingelserne.

(13)

Mulighederne for videreanvendelse kan forbedres ved at
begrænse behovet for at overføre papirdokumenter til
elektronisk format eller behandle digitale filer, så de
bliver kompatible. Derfor bør de offentlige myndigheder
sikre, at deres dokumenter er tilgængelige i alle allerede
eksisterende formater og sprogversioner og, såfremt det
er muligt og hensigtsmæssigt, i elektronisk form. De
offentlige myndigheder bør se velvilligt på anmodninger
om uddrag af eksisterende dokumenter, når det er en
simpel ekspeditionssag at efterkomme en sådan anmodning. De bør imidlertid ikke være forpligtet til at stille
uddrag af dokumenter til rådighed, hvis det medfører et
uforholdsmæssigt stort arbejde. For at fremme videreanvendelse bør de offentlige myndigheder, hvor det er
muligt og hensigtsmæssigt, stille egne dokumenter til
rådighed i et format, der ikke er baseret på specifik software. Når det er muligt og hensigtsmæssigt, bør myndighederne tage hensyn til handicappedes muligheder for
videreanvendelse af dokumenterne.

(14)

Såfremt der opkræves gebyrer, må den samlede indtægt
ikke overstige de samlede omkostninger ved indsamling,
produktion, reproduktion og formidling af dokumenter
samt en rimelig forrentning af investeringerne under
behørig hensyntagen til kravene om, at de pågældende
offentlige myndigheder i givet fald skal være selvfinansierende. Produktion omfatter fremstilling og behandling,
og formidling kan også omfatte brugerstøtte. Omkostningsudligning samt en rimelig forrentning af investeringerne udgør i overensstemmelse med de regnskabsprincipper og den omkostningsberegningsmetode, der gælder
for de pågældende offentlige myndigheder, en øvre
grænse for gebyrerne, da alt for høje priser bør undgås.
Den øvre grænse for gebyrerne i dette direktiv berører
ikke medlemsstaternes eller de offentlige myndigheders
ret til at anvende lavere gebyrer eller slet ingen gebyrer,
og medlemsstaterne bør tilskynde de offentlige myndigheder til at stille dokumenter til rådighed mod gebyrer,
som ikke overstiger marginalomkostningerne til reproduktion og formidling af dokumenterne.

Definitionerne af »offentlig myndighed« og »offentligretligt organ« er taget fra direktiverne om offentlige indkøb
(92/50/EØF (1), 93/36/EØF (2), 93/37/EØF (3) og 98/4/
EF (4)). Offentlige virksomheder er ikke omfattet af disse
definitioner.

I dette direktiv fastlægges en generisk definition af
udtrykket »dokument« i overensstemmelse med udviklingen i informationssamfundet. Den dækker enhver
gengivelse af dokumenter, faktiske omstændigheder eller
informationer — og enhver samling af sådanne dokumenter, faktiske omstændigheder eller informationer —
uanset medium (skrevet på papir eller opbevaret elektronisk, lyd-, billed- eller audiovisuelle optagelser), som en
offentlig myndighed er i besiddelse af. Ved et dokument,
som en offentlig myndighed er i besiddelse af, forstås et
dokument, som den offentlige myndighed har ret til at
tillade videreanvendelse af.

(1) EFT L 209 af 24.7.1992, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens
direktiv 2001/78/EF (EFT L 285 af 29.10.2001, s. 1).
(2) EFT L 199 af 9.8.1993, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2001/78/EF.
(3) EFT L 199 af 9.8.1993, s. 54. Senest ændret ved direktiv 2001/78/
EF.
(4) EFT L 101 af 1.4.1998, s. 1.
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Det er en forudsætning for udviklingen af et informationsmarked i Fællesskabet, at betingelserne for videreanvendelse af dokumenter fra den offentlige sektor er
klare og offentligt tilgængelige. De potentielle brugere af
dokumenterne bør derfor orienteres klart om alle vilkår
for videreanvendelse af dokumenter. Medlemsstaterne
bør, når det er relevant, tilskynde til oprettelse af onlineregistre over tilgængelige dokumenter med henblik på at
fremme og lette anmodninger om videreanvendelse. Når
der ansøges om videreanvendelse af dokumenter, bør
ansøgere underrettes om muligheder for at påklage afgørelser eller praksis, som berører dem. Dette vil navnlig
være vigtigt for små og mellemstore virksomheder, som
ikke er fortrolige med samspillet med offentlige myndigheder i andre medlemsstater og klagemuligheder i den
forbindelse.

Offentliggørelse af alle alment tilgængelige dokumenter,
som den offentlige sektor er i besiddelse af — ikke kun
vedrørende den politiske proces, men også den retlige
og administrative procedure — er et vigtigt instrument
med henblik på at styrke retten til viden, som er et
grundlæggende demokratisk princip. Denne målsætning
finder anvendelse på alle institutionelle niveauer, både på
lokalt, nationalt og internationalt plan.

(17)

I nogle tilfælde vil videreanvendelse af dokumenter finde
sted uden nogen licensaftale. I andre tilfælde vil der blive
udstedt en licens, der fastsætter betingelser for licenshaverens videreanvendelse af dokumentet, der omfatter
spørgsmål som erstatningsansvar og korrekt anvendelse
af dokumenterne, garanti for, at der ikke foretages
ændringer, og angivelse af kilden. Når offentlige myndigheder udsteder licens til videreanvendelse af dokumenter,
bør licensbetingelserne være rimelige og gennemsigtige.
Online-standardlicenser kan også spille en vigtig rolle i
den forbindelse. Medlemsstaterne bør derfor stille standardlicenser til rådighed.

(18)

Beslutter den kompetente myndighed ikke længere at
stille bestemte dokumenter til rådighed til videreanvendelse eller at ophøre med at ajourføre dem, bør den
offentliggøre beslutningen herom, så snart det kan lade
sig gøre, og, såfremt det er muligt, i elektronisk form.

(19)

Betingelserne for videreanvendelse bør være ikke-diskriminerende for sammenlignelige kategorier af videreanvendelse. De bør f.eks. ikke hindre gebyrfri udveksling
af oplysninger mellem offentlige myndigheder i forbindelse med udførelsen af deres offentlige opgaver, selv om
andre parter skal betale gebyr for videreanvendelse af de
samme dokumenter. De bør heller ikke hindre, at der
vedtages en differentieret gebyrpolitik for henholdsvis
kommerciel og ikke-kommerciel videreanvendelse.

31.12.2003

(20)

Offentlige myndigheder bør overholde konkurrencereglerne, når de fastlægger principperne for videreanvendelse af dokumenter, idet de så vidt muligt skal undgå
aftaler om eneret med private partnere. Det kan imidlertid nogle gange være nødvendigt med eneret til videreanvendelse af bestemte dokumenter fra den offentlige
sektor af hensyn til tjenesteydelser af almen økonomisk
interesse. Dette kan være tilfældet, hvis intet kommercielt
forlag vil offentliggøre informationen uden en sådan
eneret.

(21)

Nærværende direktiv bør gennemføres og anvendes i
fuld overensstemmelse med principperne om beskyttelse
af personoplysninger i henhold til Europa-Parlamentets
og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om
beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af
sådanne oplysninger (1).

(22)

Direktivet berører ikke tredjemands intellektuelle ejendomsrettigheder. For at der ikke skal opstå tvivl, må det
præciseres, at udtrykket »intellektuelle ejendomsrettigheder« kun omfatter ophavsret og beslægtede rettigheder
(herunder sui generis-former for beskyttelse). Direktivet
finder ikke anvendelse på dokumenter, der er omfattet af
industriel ejendomsret, såsom patenter, registrerede
design og varemærker. Direktivet berører endvidere ikke
eksistensen af eller ejendomsretten til offentlige myndigheders intellektuelle ejendomsrettigheder, og det
begrænser heller ikke udøvelsen af sådanne rettigheder
ud over de grænser, som direktivet fastsætter. Forpligtelserne i dette direktiv bør kun gælde i det omfang, disse
er forenelige med bestemmelserne i internationale aftaler
om beskyttelse af intellektuel ejendomsret, især Bernerkonventionen til værn for litterære og kunstneriske
værker (»Bernerkonventionen«) og aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (»TRIPSaftalen«). Offentlige myndigheder bør dog udøve deres
ophavsret på en måde, der letter videreanvendelse af
informationerne.

(23)

Redskaber, der hjælper potentielle brugere med at finde
dokumenter, som er tilgængelige til videreanvendelse, og
betingelserne for videreanvendelse kan i høj grad gøre
det lettere at anvende den offentlige sektors dokumenter
på tværs af grænserne. Derfor bør medlemsstaterne påse,
at der findes praktiske ordninger, som hjælper brugerne
i deres søgning efter dokumenter, der er tilgængelige til
videreanvendelse. Lister, der så vidt muligt bør være
tilgængelige online, over de vigtigste dokumenter (dokumenter, som videreanvendes i udstrakt grad, eller som
egner sig til dette formål) og webportaler, hvorfra der er
adgang til decentraliserede lister over informationskilder,
er eksempler på sådanne praktiske ordninger.

(1) EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.
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Dette direktiv berører ikke Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede
rettigheder i informationssamfundet (1) samt EuropaParlamentets og Rådets direktiv 96/9/EF af 11. marts
1996 om retlig beskyttelse af databaser (2). Det fastlægger betingelserne for offentlige myndigheders
udøvelse af deres intellektuelle ejendomsret i det indre
informationsmarked i forbindelse med tilladelse til videreanvendelse af dokumenter.
Målene for dette direktiv er at fremme etablering af
informationsprodukter og -tjenester i hele Fællesskabet,
som er baseret på dokumenter fra den offentlige sektor,
at øge private virksomheders effektive grænseoverskridende brug af dokumenter fra den offentlige sektor for
at skabe informationsprodukter og -tjenester af forøget
værdi og at begrænse konkurrencefordrejninger på
fællesskabsmarkedet. Disse mål kan ikke i tilstrækkelig
grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på
grund af handlingens reelle fællesskabsomfang og virkning bedre gennemføres på fællesskabsplan. Fællesskabet
kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse
med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I
overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf.
nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der
er nødvendigt for at nå disse mål. Med dette direktiv bør
opnås en minimumsharmonisering, hvorved yderligere
skævheder i medlemsstaternes videre anvendelse af den
offentlige sektors dokumenter undgås —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

KAPITEL I
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c) dokumenter, som er udelukket fra aktindsigt i henhold til
medlemsstaternes regler herom, bl.a. af følgende grunde:
— beskyttelse af den nationale sikkerhed (dvs. statens
sikkerhed), forsvaret eller den offentlige sikkerhed
— statistisk eller kommerciel fortrolighed
d) dokumenter, som public service-radio- og -tv-selskaber,
deres datterselskaber og andre organer eller deres underorganer er i besiddelse af i forbindelse med opfyldelse af
public service-radio- og -tv-spredningsopgaver
e) dokumenter, som uddannelses- og forskningsinstitutioner,
f.eks. skoler, universiteter, arkiver, biblioteker og forskningsfaciliteter, er i besiddelse af, herunder i relevante tilfælde
organisationer, der som opgave har overførsel af forskningsresultater
f) dokumenter, som kulturinstitutioner, f.eks. museer, biblioteker, arkiver, orkestre, operaer, balletter og teatre, er i
besiddelse af.
3. Dette direktiv er baseret på og berører ikke de eksisterende aktindsigtsordninger i medlemsstaterne. Dette direktiv
finder ikke anvendelse i tilfælde, hvor borgere eller virksomheder i henhold til aktindsigtsordningen skal dokumentere en
særlig interesse for at få aktindsigt i dokumenterne.
4. Dette direktiv opretholder og griber på ingen måde ind i
beskyttelsesniveauet for fysiske personer med hensyn til
behandling af personoplysninger i henhold til fællesskabslovgivningen og national lovgivning, og det ændrer navnlig ikke de
forpligtelser og rettigheder, der er fastsat i direktiv 95/46/EF.
5. Forpligtelserne i dette direktiv gælder kun i det omfang,
disse er forenelige med bestemmelserne i de internationale
aftaler om beskyttelse af intellektuel ejendomsret, især Bernerkonventionen og TRIPS-aftalen.

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 2
Artikel 1
Genstand og anvendelsesområde
1.
Dette direktiv fastlægger et minimum af regler for videreanvendelse og midler til i praksis at fremme videreanvendelse
af eksisterende dokumenter, som medlemsstaternes offentlige
myndigheder er i besiddelse af.
2.

Direktivet gælder ikke for:

a) dokumenter, hvis tilvejebringelse ikke er omfattet af de
pågældende offentlige myndigheders offentlige opgaver som
fastsat ved lov eller andre retsforskrifter i medlemsstaten
eller, i mangel heraf, som fastlagt i overensstemmelse med
almindelig administrativ praksis i medlemsstaten
b) dokumenter, hvortil tredjemand besidder den intellektuelle
ejendomsret
(1) EFT L 167 af 22.6.2001, s. 10.
(2) EFT L 77 af 27.3.1996, s. 20.

Definitioner
I dette direktiv forstås ved:
1) »offentlig myndighed«: staten, regionale eller lokale myndigheder, offentligretlige organer og sammenslutninger af en
eller flere af sådanne myndigheder eller offentligretlige
organer
2) »offentligretligt organ«: ethvert organ
a) der er oprettet specielt med henblik på at imødekomme
almenhedens behov, dog ikke på det erhvervs- eller
forretningsmæssige område
b) som er en juridisk person, og
c) hvis drift hovedsagelig er finansieret af staten, de regionale eller lokale myndigheder eller andre offentligretlige
organer, eller hvis drift er underlagt disses kontrol, eller
hvortil staten, de regionale eller lokale myndigheder eller
andre offentligretlige organer kan udpege mere end halvdelen af medlemmerne i organets administrative ledelse,
bestyrelse eller tilsynsorgan
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3) »dokument«:
a) ethvert indhold uanset medium (skrevet på papir eller
opbevaret elektronisk, lyd-, billed- eller audiovisuelle
optagelser)
b) enhver del af et sådant indhold
4) »videreanvendelse«: fysiske eller juridiske personers brug af
offentlige myndigheders dokumenter til andre kommercielle
eller ikke-kommercielle formål end det oprindelige formål i
forbindelse med den offentlige opgave, som dokumenterne
blev udarbejdet til. Udveksling af dokumenter mellem
offentlige myndigheder alene som led i varetagelse af deres
offentlige opgaver betragtes ikke som videreanvendelse
5) »personoplysninger«: oplysninger som defineret i artikel 2,
litra a), i direktiv 95/46/EF.
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3. Såfremt der gives afslag på anmodningen, begrunder den
offentlige myndighed dette over for ansøgeren på grundlag af
de relevante bestemmelser om aktindsigt i den pågældende
medlemsstat eller de nationale bestemmelser, der er vedtaget i
overensstemmelse med dette direktiv, herunder navnlig artikel
1, stk. 2, litra a), b) og c), og artikel 3. Såfremt der gives afslag
på grundlag af artikel 1, stk. 2, litra b), indsætter den offentlige
myndighed en henvisning til den fysiske eller juridiske person,
som er indehaver af rettighederne, når denne kendes, eller alternativt til den licensgiver, hvorfra den offentlige myndighed har
indhentet det relevante materiale.
4. Et afslag på en anmodning skal indeholde oplysning om
de klagemuligheder, ansøgeren har, såfremt han ønsker at
påklage afgørelsen.
5. Offentlige myndigheder, der er omfattet af artikel 1, stk.
2, litra d), e) og f), er ikke forpligtet til at overholde kravene i
denne artikel.

Artikel 3
Generelt princip
Når videreanvendelse af offentlige myndigheders dokumenter er
tilladt, sikrer medlemsstaterne, at disse dokumenter videreanvendes til kommercielle eller ikke-kommercielle formål i
henhold til betingelserne i kapitel III og IV. Dokumenterne skal
være tilgængelige i elektronisk form, såfremt det er muligt.

KAPITEL III
BETINGELSER FOR VIDEREANVENDELSE

Artikel 5
Tilgængelige formater

KAPITEL II
ANMODNINGER OM VIDEREANVENDELSE

Artikel 4
Krav til behandlingen af anmodninger om videreanvendelse
1.
Offentlige myndigheder behandler, såfremt det er muligt
og hensigtsmæssigt, anmodninger om videreanvendelse elektronisk og giver ansøgeren adgang til at anvende dokumentet,
eller, hvis der kræves licens, udarbejder licenstilbuddet til ansøgeren inden for en rimelig frist, der svarer til fristerne for
behandling af anmodninger om aktindsigt.
2.
Såfremt der ikke er fastlagt tidsfrister eller andre regler for
udlevering af dokumenter inden for et rimeligt tidsrum,
behandler de offentlige myndigheder anmodningerne og udleverer de dokumenter, der skal anvendes, til ansøgeren, eller,
hvis der kræves licens, udarbejder licenstilbuddet til ansøgeren
senest 20 arbejdsdage efter anmodningens modtagelse. Denne
frist kan forlænges med yderligere 20 arbejdsdage, når der er
tale om omfattende eller komplekse anmodninger. I sådanne
tilfælde underrettes ansøgeren inden 3 uger efter den første
anmodning om, at behandlingen kræver længere tid.

1. Offentlige myndigheder sikrer, at deres dokumenter er
tilgængelige i alle allerede eksisterende formater eller i alle allerede eksisterende sprogversioner og, såfremt det er muligt og
hensigtsmæssigt, i elektronisk form. Dette indebærer ikke, at
offentlige myndigheder er forpligtet til at fremstille eller tilpasse
dokumenter for at efterkomme anmodningen, eller til at stille
uddrag af dokumenter til rådighed, hvis det medfører et uforholdsmæssigt stort arbejde, der ikke kan klares som en simpel
ekspeditionssag.
2. Det kan ikke under henvisning til dette direktiv kræves, at
offentlige myndigheder fortsætter med at udarbejde en bestemt
type dokumenter, for at de kan videreanvendes af en organisation i den private eller offentlige sektor.

Artikel 6
Gebyrprincipper
Såfremt der opkræves gebyrer, må den samlede indtægt fra
udlevering og tilladelse til videreanvendelse af dokumenter ikke
overstige omkostningerne ved indsamling, produktion, reproduktion og formidling af disse, samt en rimelig forrentning af
investeringerne. Gebyrer bør være omkostningsbaserede inden
for den relevante regnskabsperiode og beregnet i overensstemmelse med de regnskabsprincipper, der gælder for de pågældende offentlige myndigheder.
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Artikel 7
Gennemsigtighed
Betingelser og standardgebyrer for videreanvendelse af offentlige myndigheders dokumenter fastlægges på forhånd og offentliggøres, såfremt det er muligt og hensigtsmæssigt i elektronisk
form. På anmodning angiver den offentlige myndighed beregningsgrundlaget for det offentliggjorte gebyr. Den pågældende
myndighed skal også angive, hvilke faktorer der vil blive lagt til
grund for beregningen af gebyrer i atypiske tilfælde. De offentlige myndigheder sikrer i forbindelse med ansøgninger om
videreanvendelse af dokumenter, at ansøgere underrettes om
muligheder for at påklage afgørelser eller praksis, som berører
dem.

Artikel 8
Licenser
1.
Offentlige myndigheder kan tillade videreanvendelse af
dokumenter uden betingelser, eller de kan fastsætte betingelser,
eventuelt gennem en licens, der omfatter relevante forhold.
Disse betingelser må ikke begrænse mulighederne for videreanvendelse unødigt og må ikke benyttes til at begrænse konkurrencen.
2.
I medlemsstater, hvor der anvendes licenser, sikrer
medlemsstaterne, at standardlicenser til videreanvendelse af den
offentlige sektors dokumenter, der kan tilpasses, så de imødekommer særlige licensansøgninger, er tilgængelige i digitalt
format og kan behandles elektronisk. Medlemsstaterne
tilskynder alle offentlige myndigheder til at benytte standardlicenser.
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2. Hvis dokumenter videreanvendes af en offentlig
myndighed til dens kommercielle aktiviteter, som falder uden
for myndighedens offentlige opgaver, skal der gælde de samme
gebyrer og andre betingelser for udlevering af dokumenter til
disse aktiviteter, som er gældende for andre brugere.

Artikel 11
Forbud mod aftaler om eneret
1. Alle potentielle markedsoperatører skal have mulighed for
at videreanvende dokumenter, også selv om en eller flere
markedsoperatører allerede udnytter værdiforøgede produkter
på grundlag af sådanne dokumenter. Kontrakter eller andre
ordninger mellem de offentlige myndigheder, der besidder
dokumenterne, og tredjemand må ikke tildele eneret.
2. Såfremt eneret er nødvendig for leveringen af en tjenesteydelse i offentlighedens interesse, skal begrundelsen for enerettens tildeling revurderes med jævne mellemrum og under alle
omstændigheder hvert tredje år. De aftaler om eneret, der
indgås efter dette direktivs ikrafttræden, skal være gennemskuelige og offentligt tilgængelige.
3. Eksisterende aftaler om eneret, der ikke opfylder betingelserne for undtagelsen i stk. 2, skal ophøre ved kontraktens
udløb eller under alle omstændigheder senest den 31. december
2008.

KAPITEL V
AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 9
Artikel 12
Praktiske ordninger
Gennemførelse
Medlemsstaterne påser, at der findes praktiske ordninger, som
gør det lettere at søge efter dokumenter, hvortil der er givet
adgang, f.eks. lister, der så vidt muligt er tilgængelige online,
over de vigtigste dokumenter og webportaler, hvorfra der er
adgang til decentraliserede lister over dokumenter.

KAPITEL IV

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative
bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den
1. juli 2005. De underretter straks Kommissionen herom.
Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en
henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen
ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

IKKE-DISKRIMINERING OG LIGE HANDELSVILKÅR

Artikel 13
Artikel 10
Revision
Ikke-diskriminering
1.
Betingelser for videreanvendelse af dokumenter skal være
ikke-diskriminerende for sammenlignelige kategorier af videreanvendelse.

1. Kommissionen tager anvendelsen af dette direktiv op til
revision senest den 1. juli 2008 og forelægger Europa-Parlamentet og Rådet resultatet af denne revision og eventuelle
forslag til ændring af direktivet.
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2.
Revisionen skal især dreje sig om direktivets anvendelsesområde og virkning, herunder omfanget af stigningen i anvendelsen af den offentlige sektors dokumenter, konsekvenserne af
anvendelsen af gebyrprincippet og anvendelsen af officielle
tekster af lovgivningsmæssig og administrativ art, samt yderligere muligheder for at gøre det indre marked mere velfungerende og fremme udviklingen i den europæiske indholdsindustri.

31.12.2003
Artikel 15
Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. november 2003.

Artikel 14
Ikrafttræden

På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.

P. COX

G. ALEMANNO

Formand

Formand
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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/105/EF
af 16. december 2003
om ændring af Rådets direktiv 96/82/EF om kontrol med risikoen for større uheld med farlige
stoffer
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE
UNION HAR —

(4)

Forslaget til direktiv om håndtering af affald fra udvindingsindustrien kan udgøre en relevant ramme for foranstaltninger vedrørende de affaldshåndteringsanlæg, der
frembyder risiko for ulykker, men som ikke er omfattet
af nærværende direktiv.

(5)

Fyrværkeriulykken i Enschede i Nederlandene i maj
2000 påviste den betydelige risiko for uheld ved oplagring og fremstilling af pyrotekniske og eksplosive stoffer.
Derfor bør definitionen på disse stoffer i direktiv 96/82/
EF tydeliggøres og forenkles.

(6)

Eksplosionen på en gødningsfabrik i september 2001 i
Toulouse har øget erkendelsen af risikoen for uheld i
forbindelse med oplagring af ammoniumnitrat og
ammoniumnitratbaserede gødningsstoffer, navnlig fejlproduktion fra forarbejdningsprocessen eller produktion,
der er returneret til fabrikanten (såkaldte »off-specs«)
(materialer, som ikke overholder specifikationerne). De
eksisterende kategorier af ammoniumnitrat og ammoniumnitratbaserede gødningsstoffer i direktiv 96/82/EF bør
derfor revideres med henblik på navnlig at medtage
materialer, som ikke overholder specifikationerne.

(7)

Bestemmelserne i direktiv 96/82/EF bør ikke gælde for
slutbrugeres anlæg, hvor ammoniumnitrat og ammoniumnitratbaserede gødningsstoffer, der ved leveringen var
i overensstemmelse med specifikationerne i nævnte
direktiv, men som senere er blevet forringet eller kontamineret, er midlertidigt til stede, inden det fjernes for at
blive oparbejdet eller destrueret.

(8)

Undersøgelser, som Kommissionen har foretaget i nært
samarbejde med medlemsstaterne, underbygger udvidelsen af listen med carcinogener med passende tærskelmængder og en betydelig sænkning af tærskelværdierne
for miljøfarlige stoffer i direktiv 96/82/EF.

(9)

For virksomheder, der på et senere tidspunkt bliver
omfattet af direktiv 96/82/EF, har det vist sig at være
nødvendigt at indføre mindstefrister for anmeldelser og
for udarbejdelse af politikker for forebyggelse af større
uheld, sikkerhedsrapporter og beredskabsplaner.

(10)

Den erfaring og viden, som det relevante personale i
virksomheden har, kan være til stor hjælp ved udarbejdelsen af beredskabsplaner, og hele personalet i en virksomhed samt de personer, der vil kunne blive berørt,
bør informeres på passende måde om sikkerhedsforanstaltninger og -aktioner.

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),
efter høring af Regionsudvalget,
efter proceduren i traktatens artikel 251 (3), på grundlag af
Forligsudvalgets fælles udkast af 22. oktober 2003, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Direktiv 96/82/EF (4) om kontrol med risikoen for større
uheld med farlige stoffer sigter mod at forebygge større
uheld med farlige stoffer og at begrænse deres følger for
mennesker og miljø med henblik på at sikre høje beskyttelsesniveauer overalt i Fællesskabet på en konsekvent og
effektiv måde.

(2)

I lyset af nylige industriuheld og undersøgelser af carcinogener og miljøfarlige stoffer, som Kommissionen har
ladet foretage på Rådets anmodning, bør anvendelsesområdet for direktiv 96/82/EF udvides.

(3)

Cyanidudslippet, der forurenede Donau som følge af
Baia Mare-ulykken i Rumænien i januar 2000, har vist,
at visse oplagrings- og forædlingsaktiviteter i forbindelse
med minedrift, især affaldshåndteringsanlæg, herunder
affaldsdepoter og spærredæmninger, kan forårsage alvorlige skader. Kommissionens meddelelse om sikker minedrift og om Det Europæiske Fællesskabs sjette miljøhandlingsprogram har således fremhævet behovet for at
udvide anvendelsesområdet for direktiv 96/82/EF. I sin
beslutning af 5. juli 2001 (5) om Kommissionens meddelelse om sikker minedrift udtrykte Europa-Parlamentet
ligeledes tilfredshed med udvidelsen af direktivets anvendelsesområde til at omfatte risici omkring oplagrings- og
forædlingsaktiviteter i minedrift.

(1) EFT C 75 E af 26.3.2002, s. 357, og EFT C 20 E af 28.1.2003, s.
255.
(2) EFT C 149 af 21.6.2002, s. 13.
(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 3.7.2002 (EUT C 271 E af
12.11.2003, s. 315), Rådets fælles holdning af 20.2.2003 (EUT C
102 E af 29.4.2003, s. 1) og Europa-Parlamentets holdning af
19.6.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT). Europa-Parlamentets
lovgivningsmæssige beslutning af 19.11.2003 og Rådets afgørelse af
1.12.2003.
(4) EFT L 10 af 14.1.1997, s. 13.
(5) EUT C 65 E af 14.3.2002, s. 382.
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Vedtagelsen af Rådets beslutning 2001/792/EF, Euratom
af 23. oktober 2001 om indførelse af en fællesskabsordning til fremme af styrket samarbejde om indsatser på
civilbeskyttelsesområdet (1) fremhæver behovet for at
fremme et tættere samarbejde om indsatser på civilbeskyttelsesområdet.
Det er for at lette den fysiske planlægning nyttigt at
udarbejde retningslinjer for en database, som skal
anvendes ved vurderingen af kompatibiliteten mellem
virksomheder, som er omfattet af dette direktiv, og de
områder, der er omhandlet i artikel 12, stk. 1, i direktiv
96/82/EF.
Medlemsstaterne bør have pligt til at forelægge Kommissionen minimumsoplysninger om de virksomheder, som
falder ind under direktiv 96/82/EF.

(14)

Det er hensigtsmæssigt samtidig at tydeliggøre nogle
passager i direktiv 96/82/EF.

(15)

Foranstaltningerne i dette direktiv har været genstand for
offentlig høring, hvor interesserede parter var inddraget.

(16)

Direktiv 96/82/EF bør derfor ændres —
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b) I stk. 4, indsættes følgende led efter første led:
»— ændring af en virksomhed eller et anlæg, der i betydelig grad vil kunne indvirke på risikoen for større
uheld, eller«
3) I artikel 7 indsættes følgende nye stykke:
»1a. For virksomheder, der på et senere tidspunkt bliver
omfattet af dette direktiv, udarbejdes det dokument, der
omhandles i stk. 1 snarest muligt, dog senest tre måneder
efter den dato, hvor direktivet gælder for den pågældende
virksomhed i overensstemmelse med artikel 2, stk. 1,
første afsnit.«
4) Artikel 8, stk. 2, litra b), affattes således:
»b) har bestemmelser om et samarbejde med henblik på
information af offentligheden og indgivelse af oplysninger til de myndigheder, der har ansvaret for at
udarbejde eksterne beredskabsplaner.«
5) Artikel 9 ændres således:
a) Stk. 2, første afsnit, affattes således:

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1
Direktiv 96/82/EF ændres således:
1) Artikel 4 ændres således:
a) Litra e) og litra f), affattes således:
»e) udvinding (efterforskning, brydning og forædling) af
mineraler i miner og stenbrud og ved boringer,
undtagen kemisk og termisk forædling og hermed
forbunden oplagring, der involverer farlige stoffer
som defineret i bilag I
f) offshore-efterforskning efter og udvinding af mineraler, herunder kulbrinter«.
b) Følgende litra tilføjes:
»g) deponeringsanlæg, dog bortset fra sådanne operationelle affaldshåndteringsanlæg, herunder affaldsdepoter og spærredæmninger, der indeholder farlige
stoffer som defineret i bilag I, navnlig når de
anvendes i forbindelse med kemisk og termisk
forædling af mineraler.«
2) Artikel 6 ændres således:
a) I stk. 1, tilføjes følgende led:
»— for virksomheder, der på et senere tidspunkt bliver
omfattet af dette direktiv, senest tre måneder efter
den dato, hvor direktivet gælder for den pågældende virksomhed i overensstemmelse med artikel
2, stk. 1, første afsnit.«
(1) EFT L 297 af 15.11.2001, s. 7.

»2. Sikkerhedsrapporten skal omfatte mindst de data
og oplysninger, der er anført i bilag II. Den skal anføre
navnene på de relevante organisationer, der har
medvirket ved udarbejdelsen af rapporten. Den skal
desuden indeholde en ajourført fortegnelse over de
farlige stoffer, der findes på virksomheden.«
b) I stk. 3 tilføjes følgende nye led mellem tredje og fjerde
led:
»— for virksomheder, der på et senere tidspunkt bliver
omfattet af dette direktiv, snarest muligt, og under
alle omstændigheder senest et år efter den dato,
hvor dette direktiv gælder for den pågældende virksomhed i overensstemmelse med artikel 2, stk. 1,
første afsnit.«
c) I stk. 4 bliver henvisningen til »andet, tredje og fjerde
led« ændret til »andet, tredje, fjerde og femte led«.
d) I stk. 6 tilføjes følgende litra:
»d) Kommissionen opfordres til senest den 31.
december 2006 i tæt samarbejde med medlemsstaterne at revidere den nuværende vejledning i udarbejdelse af sikkerhedsrapporter.«
6) Artikel 11 ændres således:
a) I stk. 1 indsættes følgende led i både litra a) og b):
»— for virksomheder, der på et senere tidspunkt bliver
omfattet af dette direktiv, snarest muligt, og under
alle omstændigheder senest et år efter den dato,
hvor dette direktiv gælder for den pågældende virksomhed i overensstemmelse med artikel 2, stk. 1,
første afsnit.«
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b) Stk. 3 affattes således:
»3. Uden at det foregriber de kompetente myndigheders pligter sørger medlemsstaterne for, at de interne
beredskabsplaner, der udarbejdes i henhold til dette
direktiv, udarbejdes efter høring af det personale, der
arbejder i virksomheden, herunder langtidsansat relevant personale, der er stillet til rådighed af tredjemand,
og at offentligheden høres om de eksterne beredskabsplaner i forbindelse med deres udarbejdelse og opdatering.«
c) Følgende stykke indsættes:
»4a. Med hensyn til eksterne beredskabsplaner bør
medlemsstaterne tage hensyn til nødvendigheden af at
fremme et tættere samarbejde om indsatser på civilbeskyttelsesområdet i forbindelse med større ulykker.«

7) Artikel 12 ændres således:
a) Stk. 1, andet afsnit, affattes således:
»Medlemsstaterne sørger for, at der i deres fysiske planlægning og/eller anden planlægning samt ved gennemførelsen heraf tages hensyn til behovet for på lang sigt
at opretholde passende afstand mellem virksomheder
omfattet af dette direktiv og boligområder, offentlige
bygninger og arealer, så vidt muligt større transportruter, rekreative områder og områder, som på
grund af deres natur er af særlig interesse eller særlig
følsom, samt, for så vidt angår eksisterende virksomheder, til behovet for supplerende tekniske foranstaltninger, jf. artikel 5, for derved at undgå at forøge risikoen for mennesker.«
b) Følgende stykke indsættes:
»1a. Kommissionen opfordres til senest den 31.
december 2006 i nært samarbejde med medlemsstaterne at udarbejde retningslinjer for en teknisk database,
der omfatter risikodata og risikoscenarier, som skal
anvendes ved vurderingen af kompatibiliteten mellem
virksomheder, som er omfattet af dette direktiv, og de
områder, der er omhandlet i stk. 1. Ved udformningen
af denne database skal der i videst muligt omfang tages
hensyn til de kompetente myndigheders vurderinger,
oplysninger indhentet hos driftslederne og alle øvrige
relevante oplysninger som f.eks. de socioøkonomiske
fordele ved udviklingen og beredskabsplanernes afbødende virkninger.«
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modtager oplysninger i den mest hensigtsmæssige form
om sikkerhedsforanstaltninger og hensigtsmæssig
adfærd i tilfælde af et sådant uheld.«
b) Stk. 6, affattes således:
»6. For virksomheder, der omfattes af artikel 9, skal
medlemsstaterne sikre, at den i artikel 9, stk. 2,
omhandlede fortegnelse over farlige stoffer gøres
tilgængelig for offentligheden, jf. dog denne artikels stk.
4 og artikel 20.«
9) I artikel 19 indsættes følgende stykke:
»1a. De oplysninger, som medlemsstaterne tilsender
Kommissionen vedrørende de virksomheder, der er
omfattet af dette direktiv, skal mindst indeholde:
a) virksomhedslederens navn eller firmanavnet og virksomhedens fulde adresse
b) virksomhedens aktivitet(er).
Kommissionen opretter og ajourfører en database, der
indeholder de oplysninger medlemsstaterne har fremsendt.
Adgang til databasen er forbeholdt personer, der er
godkendt af Kommissionen eller medlemsstaternes kompetente myndigheder.«
10) Bilag I ændres som anført i bilaget.
11) Bilag II, punkt IV, litra B, affattes således:
»B. En vurdering af omfanget og alvoren af konsekvenserne af de identificerede større uheld, herunder kort,
afbildninger eller i givet fald tilsvarende beskrivelser,
der viser de områder, der vil kunne blive berørt af
sådanne uheld hidrørende fra virksomheden, jf. dog
artikel 13, stk. 4, og artikel 20.«
12) Bilag III, litra c), ændres således:
a) Nr. i) affattes således:
»i) Organisation og personale; roller og ansvar hos det
personale, der skal forebygge større uheld på alle
niveauer i organisationen. Fastlæggelse af dette
personales uddannelsesbehov og gennemførelse af
den nødvendige uddannelse. Inddragelse af medarbejdere og af personale, der er stillet til rådighed af
tredjemand, og som arbejder i virksomheden.«
b) Nr. v) affattes således:

8) Artikel 13 ændres således:
a) Stk. 1, første afsnit, affattes således:
»1. Medlemsstaterne sørger for, at alle personer og
alle institutioner, der betjener offentligheden (skoler,
hospitaler osv.), og som må påregnes at kunne blive
berørt af et større uheld på en af artikel 9 omfattet virksomhed, regelmæssigt og uden at skulle anmode herom

»v) Beredskabsplanlægning: vedtagelse og gennemførelse af procedurer til identifikation af forudseelige nødsituationer gennem systematisk analyse og
til forberedelse, afprøvning og revision af beredskabsplanerne for at kunne reagere korrekt på
sådanne nødsituationer, samt for at kunne sørge for
specifik uddannelse af det involverede personale.
Denne uddannelse skal omfatte alle, der arbejder i
virksomheden, herunder relevant personale stillet til
rådighed af tredjemand.«
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Artikel 3

Artikel 2
1.
Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv
senest den 1. juli 2005. De underretter straks Kommissionen
herom.

31.12.2003

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.
Artikel 4
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 2003.
På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

P. COX

G. ALEMANNO

Formand

Formand
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BILAG
Bilag I til direktiv 96/82/EF ændres således:
1. I indledningen indsættes følgende punkter:
»6. I dette direktiv forstås ved »gas«: et stof, der har et absolut gastryk på 101,3 kPa eller højere ved 20 °C.
7. I dette direktiv forstås ved »væske«: et stof, der ikke svarer til definitionen af en gas, og som ikke har fast form
ved 20 °C ved et normaltryk på 101,3 kPa.«
2. I del 1:
a) Tabeller i del 1, der vedrører ammoniumnitrat, affattes således:
»Ammoniumnitrat (se note 1)

5 000

10 000

Ammoniumnitrat (se note 2)

1 250

5 000

Ammoniumnitrat (se note 3)

350

2 500

Ammoniumnitrat (se note 4)

10

50«

b) Følgende indsættes efter linjerne om ammoniumnitrat:
»Kaliumnitrat (se note 5)

5 000

Kaliumnitrat (se note 6)

1 250

10 000
5 000«

c) Afsnittet i del 1, der starter med »Følgende CARCINOGENER:«, affattes således:
»Følgende CARCINOGENER i koncentrationer på over
5 vægtprocent:
4-Aminobiphenyl og/eller salte heraf, Benzotrichlorid,
Benzidin og/eller salte heraf, Bischlormethylether,
Chlor-methyl-methylether, 1,2Dibromethan, Diethylsulfat, Dimethylsulfat, Dimethylcarbamoyl chlorid,
1,2Dibrom-3-chlorpropan,
1,2Dimethylhydrazin,
Dimethylnitrosamin,
Hexamethylphosphortriamid,
Hydrazin, 2-Naphthylamin og/eller salte heraf, 4Nitrodiphenyl og 1,3-Propansulton

0,5

2«

d) Afsnittet »Motorbenzin og mineralsk terpentin« i del 1 affattes således:
»Olieprodukter:
a) benzin og nafta
b) petroleum (herunder jetfuel)
c) gasolier (herunder dieselolie, fyringsgasolie og
gasolieblandinger)
e)

2 500

25 000«

i) Note 1 og 2 i del 1 affattes således:
»1. Ammoniumnitrat (5 000/10 000): gødningsstoffer, som kan gå i selvnærende nedbrydning
Dette gælder for ammoniumnitratblandinger/sammensatte gødningsstoffer (blandinger/sammensatte
gødningsstoffer, som indeholder ammoniumnitrat med fosfat og/eller potaske), hvori indholdet af nitrogen
afledt af ammoniumnitrat er
— mellem 15,75 (1) og 24,5 (2) vægtprocent, og enten med højst i alt 0,4 % brændbare/organiske stoffer,
eller som opfylder kravene i bilag II til direktiv 80/876/EØF,
— 15,75 (3) vægtprocent eller mindre og brændbare stoffer i ubegrænset omfang
og som kan gå i selvnærende nedbrydning i henhold til FN's Trough-test (jf. FN's Anbefalinger for transport af farligt gods: Manual of Tests and Criteria, del III, afsnit 38.2).
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2. Ammoniumnitrat (1 250/5 000): gødningssammensætning
Dette gælder for rene ammoniumnitratgødningsstoffer og for ammoniumnitratblandinger/sammensatte
gødningsstoffer, hvori indholdet af nitrogen afledt af ammoniumnitrat
— overstiger 24,5 vægtprocent, bortset fra blandinger af ammoniumnitrat med dolomit, kalksten og/eller
calciumcarbonat med en renhed på mindst 90 %
— overstiger 15,75 vægtprocent for blandinger af ammoniumnitrat og ammoniumsulfat
— overstiger 28 (4) vægtprocent for blandinger af ammoniumnitrat med dolomit, kalksten og/eller calciumcarbonat med en renhed på mindst 90 %
og som opfylder kravene i bilag II til direktiv 80/876/EØF.
3. Ammoniumnitrat (350/2 500): teknisk kvalitet
Dette gælder for:
— ammoniumnitrat og ammoniumnitratpræparater, hvori nitrogenindholdet afledt af ammoniumnitrat
— er mellem 24,5 og 28 vægtprocent, og som indeholder højst 0,4 % brændbare stoffer
— overstiger 28 vægtprocent, og som indeholder højst 0,2 % brændbare stoffer
— for vandige ammoniumnitratopløsninger, hvori koncentrationen af ammoniumnitrat overstiger 80
vægtprocent.
4. Ammoniumnitrat (10/50): »off-specs« og gødningsstoffer, der ikke opfylder kravene i detonerbarhedsprøven,
Dette gælder for:
— fejlproduktion fra forarbejdningsprocessen og for ammoniumnitrat og ammoniumnitratpræparater,
rene ammoniumnitratgødningsstoffer og ammoniumnitratblandinger/sammensatte gødningsstoffer,
som er omhandlet i note 2 og 3, og som returneres eller er returneret fra slutbrugeren til fabrikanten,
til midlertidig oplagring eller til et oparbejdningsanlæg til genbearbejdning, genbehandling eller
behandling med henblik på sikker brug, fordi de ikke længere er i overensstemmelse med specifikationerne i note 2 og 3
— gødningsstoffer, der er omhandlet i note 1, første led, og note 2, og som ikke opfylder kravene i bilag
II til direktiv 80/876/EØF.
5. Kaliumnitrat (5 000/10 000): blandede kaliumnitratbaserede gødninger bestående af kaliumnitrat i
granuleret/prillet form.
6. Kaliumnitrat (1 250/5 000): blandede kaliumnitratbaserede gødninger bestående af kaliumnitrat i krystallinsk form.«
ii) Noten om polychlordibenzofuran og polychlordibenzodioxin bliver note 7.
iii) Følgende fodnoter indsættes under tabellen med overskriften »International Toxic Equivalent Factors (ITEF) for
the congeners of concern (NATO/CCMS)«
»(1) 15,75 vægtprocent nitrogenindhold afledt af ammoniumnitrat svarer til 45 % ammoniumnitrat.
(2) 24,5 vægtprocent nitrogenindhold afledt af ammoniumnitrat svarer til 70 % ammoniumnitrat.
(3) 15,75 vægtprocent nitrogenindhold afledt af ammoniumnitrat svarer til 45 % ammoniumnitrat.
(4) 28 vægtprocent nitrogenindhold afledt af ammoniumnitrat svarer til 80 % ammoniumnitrat.«
3. I del 2
a) affattes kategorierne 4 og 5 således:
»4. EKSPLOSIV (jf. note 2)
når stoffet, præparatet eller genstanden omfattes af
FN/ADR-fareklasse 1.4

50

5. EKSPLOSIV (jf. note 2)
når stoffet, præparatet eller genstanden omfattes af
FN/ADR-fareklasse 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 eller 1.6 eller
risikosætning R2 eller R3

10

200

50«
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b) Kategori 9 affattes således:

»9. MILJØFARLIGE risikosætninger:
i) R50: »Meget giftig for organismer, der lever i
vand« (herunder R50/53)

100

200

ii) R51/53: »Giftig for organismer, der lever i vand;
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet«

200

500«

c) I noterne
i) affattes note 1 således:
»1. Stoffer og præparater er klassificeret i henhold til følgende direktiver og de seneste tilpasninger heraf til
den tekniske udvikling:
Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivningen om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer (1).
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF af 31. maj 1999 om indbyrdes tilnærmelse af
medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om klassificering, emballering og etikettering af
farlige præparater (2).
For stoffer og præparater, der ikke er klassificeret i henhold til de ovennævnte direktiver, f.eks. affald, men
som ikke desto mindre er til stede eller kan være til stede i en virksomhed, og som, under de betingelser,
der hersker i virksomheden, har eller kan have tilsvarende egenskaber med hensyn til muligheden for at
udvirke større uheld, følges procedurerne for midlertidig klassificering i overensstemmelse med den relevante artikel i det relevante direktiv.
For stoffer og præparater, som på grund af deres egenskaber kan henføres til mere end én kategori, skal
de laveste tærskelværdier anvendes i forbindelse med dette direktiv. Med hensyn til reglen i note 4 i disse
noter skal den anvendte tærskelværdi altid være den, der svarer til den pågældende klassifikation.
Med henblik på anvendelsen af dette direktiv opstiller og ajourfører Kommissionen en liste over stoffer,
der er blevet klassificeret i de ovennævnte kategorier ved en harmoniseret afgørelse i overensstemmelse
med direktiv 67/548/EØF.«
ii) Note 2 affattes således:
»2. Ved »eksplosiv« forstås:
— et stof eller præparat, der giver anledning til eksplosionsrisiko ved stød, gnidning, ild eller andre
antændelseskilder (risikosætning R2)
— et stof eller præparat, der giver anledning til store eksplosionsrisici ved stød, gnidning, ild eller andre
antændelseskilder (risikosætning R3), eller
— et stof eller præparat eller en genstand, der er omfattet af klasse 1 i den europæiske konvention af 30.
september 1957 om international transport af farligt gods ad vej (FN/ADR), som ændret, gennemført
ved Rådets direktiv 94/55/EF af 21. november 1994 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes
lovgivning om transport af farligt gods ad vej (3).
Denne definition omfatter pyrotekniske stoffer, der i dette direktiv defineres som stoffer (eller blandinger
af stoffer), der er beregnet til at frembringe varme, lys, lyd, gas eller røg eller en kombination heraf ved
hjælp af selvforbrændende eksoterme kemiske reaktioner. Såfremt et stof både er klassificeret af FN/ADR
og risikosætning R2 og R3, har FN/ADR-klassifikationen forrang frem for risikosætningerne.
Stoffer og genstande af klasse 1 klassificeres i underklasse 1.1 til 1.6 i overensstemmelse med FN/ADRklassifikationsordningen. Underklasserne er:
Underklasse 1.1: »Stoffer og genstande, som frembyder en risiko for masseeksplosion; (en masseeksplosion er en eksplosion, der næsten omgående vil berøre hele ladningen).«
Underklasse 1.2: »Stoffer og genstande, der frembyder fare for udslyngning af sprængstykker, men ikke
risiko for masseeksplosion.«
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Underklasse 1.3: »Stoffer og genstande, der er brandfarlige og frembyder enten en mindre risiko for trykbølgevirkning eller en mindre risiko for udslyngning af sprængstykker, eller begge dele, men som ikke
frembyder fare for masseeksplosion:
a) hvis forbrænding medfører stærk varmeudvikling, eller
b) som brænder enkeltvis, hvorved der frembringes mindre eksplosioner eller udslyngning af sprængstykker, eller begge dele.«
Underklasse 1.4: »Stoffer og genstande, der kun frembyder begrænset risiko i tilfælde af antændelse eller
tænding under transport. Virkningerne vil stort set være begrænset til det enkelte kolli, og der kan kun
forventes udslyngning af små sprængstykker med kortere rækkevidde. En ydre brand må ikke kunne forårsage næsten omgående eksplosion af næsten hele indholdet i et kolli.«
Underklasse 1.5: »Stærkt ufølsomme stoffer, der frembyder risiko for masseeksplosion, men som er så
ufølsomme, at sandsynligheden for tænding eller udvikling fra brand til detonation er yderst ringe under
normale transportforhold. Som et minimumskrav må de ikke eksplodere i den ydre brandprøve.«
Underklasse 1.6: »Yderst ufølsomme genstande, der ikke frembyder risiko for masseeksplosion. Genstandene indeholder kun yderst ufølsomme detonerende stoffer og udviser en meget ringe sandsynlighed for
utilsigtet initiering eller udbredelse. Risikoen er begrænset til eksplosion af en enkelt genstand.«
Denne definition omfatter også eksplosive eller pyrotekniske stoffer eller præparater, der er indeholdt i
genstande. For genstande, der indeholder eksplosive eller pyrotekniske stoffer eller præparater, gælder det,
at hvis mængden af stoffet eller præparatet i genstanden er kendt, skal den pågældende mængde tages i
betragtning i forbindelse med dette direktiv. Hvis mængden ikke er kendt, skal hele genstanden i forbindelse med dette direktiv behandles som eksplosiv.«
iii) I Note 3, litra b), nr. 1), affattes andet led således:
»— stoffer og præparater, som har et flammepunkt på under 55 °C, og som forbliver flydende under tryk,
såfremt særlige procesomstændigheder, såsom højt tryk og høj temperatur, kan skabe risiko for større
uheld«
iv) Note 3, litra c), nr. 2), affattes således:
»2. gasser, som er antændelige ved luftens påvirkning ved normal temperatur og normalt tryk (risikosætning
R12, andet led), og som optræder i gasform eller superkritisk tilstand, og«
v) Note 3, litra c), nr. 3), affattes således:
»3) letantændelige og yderst letantændelige flydende stoffer og præparater, der holdes på en temperatur over
deres kogepunkt.«
vi) Note 4 affattes således:
»4. I tilfælde af et anlæg, hvor der ikke findes noget individuelt stof eller præparat i en mængde større end
eller lig med de relevante tærskelværdier, gælder følgende regel for at afgøre, om anlægget er omfattet af
de relevante krav i dette direktiv.
Dette direktiv gælder, hvis summen
q1/QU1 + q2/QU2 + q3/QU3 + q4/QU4 + q5/QU5 + … er større end eller lig med 1
hvor: qx = den tilstedeværende mængde farligt stof x (eller kategori af farlige stoffer) under del 1 eller 2 i
dette bilag
og QUX = den relevante tærskelværdi for stof eller kategori x fra kolonne 3 i del 1 eller 2.
Dette direktiv gælder med undtagelse af artikel 9, 11 og 13, hvis summen
q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 + … er større end eller lig med 1,
hvor: qx = den tilstedeværende mængde farligt stof x (eller kategori af farlige stoffer) under del 1 eller 2 i
dette bilag
og QLx = den relevante tærskelværdi for stof eller kategori x fra kolonne 2 i del 1 eller 2.
Denne regel anvendes til at vurdere de samlede farer i forbindelse med: giftighed, antændelighed og miljøfarlighed. Den skal derfor anvendes tre gange:
a) til sammenlægning af stoffer og præparater nævnt i del 1 og klassificeret som giftige eller meget giftige,
sammen med stoffer og præparater under kategori 1 eller 2
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b) til sammenlægning af stoffer og præparater nævnt i del 1 og klassificeret som oxiderende, eksplosive,
antændelige, letantændelige og yderst letantændelige, sammen med stoffer og præparater under kategori 3, 4, 5, 6, 7a, 7b eller 8
c) til sammenlægning af stoffer og præparater, der er nævnt i del 1 og klassificeret som miljøfarlige (R50
(herunder R50/53) eller R51/53), sammen med stoffer og præparater i kategori 9, nr. i), eller 9, nr. ii).

De relevante bestemmelser i dette direktiv gælder, hvis en af summerne opnået ved litra a), b) eller c) er
større end eller lig med 1.«
vii) Følgende fodnoter indsættes efter noterne:
»(1) EFT 196 af 16.8.1967, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 807/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s.
36).
(2) EFT L 200 af 30.7.1999, s. 1. Ændret ved Kommissionens direktiv 2001/60/EF (EFT L 226 af 22.8.2001,
s. 5).
(3) EFT L 319 af 12.12.1994, s. 7. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2003/28/EF (EUT L 90 af
8.4.2003, s. 45).«
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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/108/EF
af 8. december 2003
om ændring af direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE
UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 175, stk. 1,

være disse brugere, der bærer ansvaret. Medlemsstaterne,
producenterne og brugerne bør have mulighed for at
anvende alternative ordninger.
(5)

I henhold til artikel 17 i direktiv 2002/96/EF sætter
medlemsstaterne de nødvendige love og administrative
bestemmelser i kraft for at efterkomme direktivet senest
den 13. august 2004. Med henblik på at undgå en
ændring af den lovgivning, medlemsstaterne har vedtaget
før denne dato, bør dette direktiv vedtages hurtigst
muligt og gennemføres i medlemsstaternes lovgivning
samtidig med direktiv 2002/96/EF.

(6)

Direktiv 2002/96/EF bør ændres i overensstemmelse
hermed —

under henvisning til forslag fra Kommissionen,
under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske
og Sociale Udvalg (1),
efter høring af Regionsudvalget,
2

efter proceduren i traktatens artikel 251 ( ), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

(4)

I løbet af vedtagelsesproceduren for Europa-Parlamentets
og Rådets direktiv 2002/96/EF af 27. januar 2003 om
affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (3) blev
der udtrykt bekymring for så vidt angår mulige økonomiske følger af formuleringen af direktivets artikel 9 for
producenter af det pågældende udstyr.
Ved mødet i Forligsudvalget den 10. oktober 2002 om
direktivet udtalte Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen i en fælles erklæring, at de havde til hensigt ved
førstgivne lejlighed sammen at undersøge spørgsmålene
i forbindelse med artikel 9 i direktiv 2002/96/EF vedrørende WEEE fra andre brugere end private husholdninger.
I overensstemmelse med den fælles erklæring har
Kommissionen undersøgt de finansielle følger for producenter ud fra den nuværende formulering af artikel 9 i
direktiv 2002/96/EF og har konstateret, at tilbagetagelsespligten for WEEE af produkter, som er markedsført
tidligere, udløser en økonomisk forpligtelse med tilbagevirkende kraft, som der ikke er taget højde for, og som
sandsynligvis udgør en alvorlig økonomisk trussel mod
visse producenter.
For at imødegå denne trussel bør det økonomiske ansvar
for indsamling, behandling, genbrug, nyttiggørelse og
genvinding af WEEE fra andre brugere end private
husholdninger af produkter, der er markedsført før den
13. august 2005, bæres af producenterne i forbindelse
med levering af nye produkter, som erstatter produkter
af en tilsvarende type, eller som tjener samme formål.
Hvis WEEE ikke erstattes med nye produkter, bør det

(1) EUT C 234 af 30.9.2003, s. 91.
(2) Europa-Parlamentets udtalelse af 21.10.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 19.11.2003.
(3) EUT L 37 af 13.2.2003, s. 24.

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1
Artikel 9 i direktiv 2002/96/EF affattes således:
»Artikel 9
Finansiering af WEEE fra andre brugere end private
husholdninger
1.
Medlemsstaterne sikrer, at producenterne senest den
13. august 2005 sørger for finansiering af omkostningerne
ved indsamling, behandling, nyttiggørelse og miljørigtig
bortskaffelse af WEEE fra andre brugere end private
husholdninger af produkter, der markedsføres efter den 13.
august 2005.
Medlemsstaterne sikrer, at finansiering af omkostningerne i
forbindelse med håndtering af WEEE af produkter, der er
markedsført før den 13. august 2005 (historisk affald), sker
i overensstemmelse med tredje og fjerde afsnit.
Hvis historisk affald erstattes af tilsvarende nye produkter
eller nye produkter, som tjener samme formål, sørger
producenterne af disse produkter for finansiering af
omkostningerne på det tidspunkt, hvor produkterne
leveres. Alternativt kan medlemsstaterne bestemme, at
andre brugere end private husholdninger gøres helt eller
delvis ansvarlige for denne finansiering.
Finansiering af omkostningerne i forbindelse med andet
historisk affald påhviler andre brugere end private husholdninger.
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2.
Producenter og andre brugere end private husholdninger kan med forbehold af bestemmelserne i dette
direktiv indgå aftaler om andre finansieringsordninger.«

Artikel 3
Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.
Artikel 4

Artikel 2
Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative
bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest
den 13. august 2004. De underretter straks Kommissionen
herom.
Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en
henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen
ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

L 345/107

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. december 2003.
På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

P. COX

F. FRATTINI

Formand

Formand
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II
(Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

RÅDET

AVS-EF-MINISTERRÅDETS AFGØRELSE Nr. 3/2003
af 11. december 2003
om anvendelse af midler fra rammebeløbet for langsigtet udvikling under 9. Europæiske Udviklingsfond til oprettelse af en fredsfacilitet for Afrika
AVS-EF-MINISTERRÅDET HAR —

under henvisning til AVS-EF-partnerskabsaftalen undertegnet i
Cotonou den 23. juni 2000, særlig bilag I, punkt 8, og

de tildelinger, der er meddelt de enkelte AVS-lande
inden for rammebeløbet for langsigtet udvikling under 9.
Europæiske Udviklingsfond, jf. punkt 3, litra a), i
bilag I til AVS-EF-partnerskabsaftalen, og fra de ikkefordelte midler inden for rammebeløbet for langsigtet
udvikling —

ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

Ved AVS-EF-Ambassadørudvalgets afgørelse nr. 10/2001
af 20. december 2001 om anvendelsen af ikke-tildelte
midler fra 8. Europæiske Udviklingsfond (1) og AVS-EFAmbassadørudvalgets afgørelse nr. 3/2002 af 23.
december 2002 om reallokering af ikke-tildelte midler
og uudnyttede rentesubsidier fra 8. Europæiske Udviklingsfond (EUF) (2) afsatte AVS-EF-Ministerrådet et beløb
på i alt 75 mio. EUR til fredskonsolidering og forebyggelse og løsning af konflikter.
På Den Afrikanske Unions topmøde i Maputo den 4.-12.
juli 2003 traf de afrikanske statschefer »beslutning om
Den Europæiske Unions oprettelse af en facilitet for
fredsstøttende operationer for Den Afrikanske Union«.
De anførte i denne beslutning, at en sådan facilitet skulle
finansieres med midler, som landene hver især var tildelt
under de eksisterende samarbejdsaftaler med Den Europæiske Union, suppleret med et tilsvarende beløb fra de
ikke-fordelte midler under Den Europæiske Udviklingsfond.

(3)

For at sikre en hurtig og effektiv reaktion på voldsomme
konfliktsituationer bør der oprettes en fredsfacilitet.

(4)

For at der kan oprettes en fredsfacilitet for Afrika i overensstemmelse med artikel 11 i AVS-EF-partnerskabsaftalen, er det nødvendigt at afsætte supplerende midler til
det interne AVS-samarbejde. Rammebeløbet for regionalt
samarbejde og regional integration, jf. punkt 3, litra b), i
bilag I til AVS-EF-partnerskabsaftalen, er imidlertid
opbrugt. De nødvendige midler overføres derfor fra

(1) EFT L 50 af 21.2.2002, s. 62.
(2) EUT L 59 af 4.3.2003, s. 24.

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Fredsstøtte
1. Et bidrag på 1,5 % hentes fra de tildelinger, der blev
meddelt de afrikanske AVS-stater i overensstemmelse med
artikel 1, litra b), i bilag IV til AVS-EF-partnerskabsaftalen. Dette
bidrag tages fra den uudnyttede saldo for tildelingen omhandlet
i artikel 3, stk. 2, litra b), i bilag IV til AVS-EF-partnerskabsaftalen, den såkaldte B-tildeling. Hvis den uudnyttede saldo for Btildelingen er utilstrækkelig, tages restbeløbet fra den uudnyttede saldo for tildelingen omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra a), i
bilag IV, den såkaldte A-tildeling. Der overføres således et
samlet beløb på 126,4 mio. EUR fra de respektive landetildelinger til den interne AVS-tildeling inden for rammebeløbet for
regionalt samarbejde og regional integration, og dette beløb
anvendes til oprettelse af en fredsfacilitet for Afrika. De individuelle bidrag fremgår af sidste kolonne i tabellen i bilaget til
denne afgørelse.
2. Der overføres et beløb på 123,6 mio. EUR fra de ikkefordelte midler inden for rammebeløbet for langsigtet udvikling
under 9. EUF til den interne AVS-tildeling inden for rammebeløbet for regionalt samarbejde og regional integration, og dette
beløb anvendes til oprettelse af en fredsfacilitet for Afrika.
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Artikel 2

Artikel 4

Finansieringsanmodning

Ikrafttræden

I overensstemmelse med artikel 13, stk. 2, litra b), i bilag IV til
AVS-EF-partnerskabsaftalen
anmoder
AVS-Ministerrådet
Kommissionen om at finansiere en fredsfacilitet for Afrika med
et samlet beløb på 250 mio. EUR.
Artikel 3
Gennemførelse
AVS-staterne, medlemsstaterne og Fællesskabet er, hver for sit
vedkommende, forpligtet til at træffe de foranstaltninger, som
gennemførelsen af denne afgørelse medfører.

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. december 2003.
For AVS-EF-Ministerrådet
Franco FRATTINI

Formand
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BILAG
BIDRAG FRA LANDETILDELINGERNE
LAND

A-tildeling

B-tildeling

ANGOLA

117,0

29,0

146,0

2,2

BENIN

208,0

67,0

275,0

4,1

39,0

52,0

91,0

1,4

BURKINA FASO

275,0

76,0

351,0

5,3

BURUNDI

115,0

57,0

172,0

2,6

CAMEROUN

159,0

71,0

230,0

3,5

KAP VERDE

32,0

7,1

39,1

0,6

CENTR.AFR. REP.

86,0

21,0

107,0

1,6

202,0

71,0

273,0

4,1

COMORERNE

20,0

7,3

27,3

0,4

CONGO Republikken

43,0

7,4

50,4

0,8

CONGO DR

171,0

34,0

205,0

3,1

COTE D'IVOIRE

182,0

82,0

264,0

4,0

DJIBOUTI

29,0

5,8

34,8

0,5

ERITREA

88,0

8,8

96,8

1,5

ETIOPIEN

384,0

154,0

538,0

8,1

GABON

34,0

45,0

79,0

1,2

GAMBIA

37,0

14,0

51,0

0,8

GHANA

231,0

80,0

311,0

4,7

GUINEA

158,0

63,0

221,0

3,3

GUINEA BISSAU

62,0

19,0

81,0

1,2

ÆK.-GUINEA

13,0

4,3

17,3

0,3

170,0

55,0

225,0

3,4

86,0

24,0

110,0

1,7

MADAGASKAR

267,0

60,0

327,0

4,9

MALAWI

276,0

69,0

345,0

5,2

MALI

294,0

81,0

375,0

5,6

33,0

1,6

34,6

0,5

MAURETANIEN

104,0

87,0

191,0

2,9

MOZAMBIQUE

274,0

55,0

329,0

4,9

48,0

43,0

91,0

1,4

212,0

134,0

346,0

5,2

BOTSWANA

TCHAD

KENYA
LESOTHO

MAURITIUS

NAMIBIA
NIGER

I alt

Bidrag 1,5 %
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A-tildeling

B-tildeling

NIGERIA

222,0

44,0

266,0

4,0

RWANDA

124,0

62,0

186,0

2,8

9,4

3,5

12,9

0,2

178,0

104,0

282,0

4,2

SEYCHELLERNE

3,9

0,8

4,7

0,1

SIERRA LEONE

144,0

76,0

220,0

3,3

SUDAN

135,0

20,0

155,0

2,3

31,0

12,0

43,0

0,6

TANZANIA

290,0

65,0

355,0

5,3

UGANDA

246,0

117,0

363,0

5,4

ZAMBIA

240,0

111,0

351,0

5,3

ZIMBABWE

108,0

19,0

127,0

1,9

6 180,3

2 219,6

SAO TOME OG PR.
SENEGAL

SWAZILAND

I ALT

I alt

8 399,9

Bidrag 1,5 %

126,4
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RÅDETS BESLUTNING
af 17. december 2003
om ændring af beslutning 95/408/EF om betingelserne for opstilling i en overgangsperiode af
midlertidige lister over tredjelandsvirksomheder, hvorfra medlemsstaterne kan indføre visse
animalske produkter, fiskerivarer og levende toskallede bløddyr, for så vidt angår gyldighedsperioden
(2003/912/EF)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til Rådets beslutning 95/408/EF af 22. juni
1995 om betingelserne for opstilling i en overgangsperiode af
midlertidige lister over tredjelandsvirksomheder, hvorfra
medlemsstaterne kan indføre visse animalske produkter, fiskerivarer og levende toskallede bløddyr (1), særlig artikel 9,
under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Beslutning 95/408/EF udløber den 31. december 2003.

(2)

I Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og
Rådets forordning om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den officielle kontrol af animalske produkter
til konsum (2) (»forordningen om tilrettelæggelse af den
officielle kontrol«) er der fastsat en ny procedure for
opstilling af listen over tredjelandsvirksomheder, som
skal erstatte bestemmelserne i beslutning 95/408/EF.

(3)

Gyldigheden af beslutning 95/408/EF bør derfor
forlænges for at dække perioden mellem beslutningens
udløbsdato og ikrafttrædelsen af forordningen om tilrettelæggelse af den officielle kontrol.

(1) EFT L 243 af 11.10.1995, s. 17. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).
(2) EFT C 262 E af 29.10.2002, s. 449.

(4)

Beslutning 95/408/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
I artikel 9 i beslutning 95/408/EF ændres »den 31. december
2003« til »den 31. december 2005«.
Artikel 2
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2003.
På Rådets vegne
G. ALEMANNO

Formand
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RÅDETS AFGØRELSE
af 19. december 2003
om indgåelse af en aftale i form af brevveksling om den foreløbige anvendelse af handelsmæssige
og handelsrelaterede bestemmelser i Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering
mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske
Republik Egypten på den anden side
(2003/913/EF)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

Teksten til aftalen i form af brevveksling er vedføjet denne
afgørelse.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 133 sammenholdt med artikel 300,
stk. 2, første afsnit, første punktum,
Artikel 2

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

Indtil Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres
medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side, der blev undertegnet
den 25. juni 2001, træder i kraft, er Fællesskabet og
Egypten blevet enige om at vedtage procedurer for foreløbig anvendelse af de deri indeholdte handelsmæssige
og handelsrelaterede bestemmelser.

(2)

De foreløbigt anvendte handelsmæssige og handelsrelaterede bestemmelser vil erstatte de tilsvarende bestemmelser i den samarbejdsaftale, der blev undertegnet
mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den
Arabiske Republik Egypten den 18. januar 1977 (1), og
aftalen mellem medlemsstaterne i Det Europæiske Kulog Stålfællesskab og Den Arabiske Republik Egypten, der
blev undertegnet i Bruxelles den 18. januar 1977 (2).

(3)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af
denne afgørelse 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 (3).

(4)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne
aftale i form af brevveksling, herunder erklæringerne, bilagene,
protokollerne og brevvekslingen vedføjet associeringsaftalen
vedtages efter den i artikel 3, stk. 2, nævnte procedure.

Artikel 3
1. Kommissionen bistås af en komité for horisontale
spørgsmål i forbindelse med handel med forarbejdede landbrugsprodukter uden for bilag I nedsat i medfør af artikel 16 i
forordning (EF) nr. 3448/1993 (4), af Forvaltningskomitéen for
Sukker, nedsat i medfør af artikel 42 i forordning (EF) nr.
1260/2001 (5), eller eventuelt af komitéer nedsat i medfør af
tilsvarende bestemmelser i andre forordninger vedrørende fælles
markedsordninger eller af Toldkodeksudvalget, nedsat ved
artikel 248a i forordning (EØF) nr. 2913/92 (6).
2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i
afgørelse 1999/468/EF.
Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes
til én måned.

Aftalen i form af brevveksling bør derfor godkendes —
3.

Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 4
Artikel 1
Aftalen i form af brevveksling vedrørende den foreløbige
anvendelse af handelsmæssige og handelsrelaterede bestemmelser i Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering
mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på
den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden
side godkendes hermed på Fællesskabets vegne.
(1) EFT L 266 af 27.9.1978, s. 2.
(2) EFT L 316 af 12.12.1979, s. 2.
(3) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

Formanden for Rådet bemyndiges hermed til at udpege de(n)
person(er), der har beføjelse til at underskrive aftalen i form af
brevveksling med bindende virkning for Fællesskabet i den
periode, aftalen anvendes midlertidigt.
(4) EFT L 318 af 20.12.1993, s. 18. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 2580/2000 (EFT L 298 af 25.11.2000, s. 5).
(5) EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 680/2002 (EUT L 104 af 20.4.2002, s. 26).
(6) EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 2700/2000 (EFT L 311 af 12.12.2000, s. 17).
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Artikel 5
Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2003.
På Rådets vegne
G. ALEMANNO

Formand
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AFTALE I FORM AF BREVVEKSLING
vedrørende den foreløbige anvendelse af handelsmæssige og handelsrelaterede bestemmelser i
Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og
deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side
A. Brev fra Fællesskabet
Bruxelles, den 00. december 2003
Hr.
Jeg skal hermed henvise til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske
Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side,
der blev undertegnet i Luxembourg den 25. juni 2001 (associeringsaftalen).
I perioden indtil ovennævnte associeringsaftale træder i kraft, skal jeg hermed foreslå Dem, at Det Europæiske Fællesskab og Den Arabiske Republik Egypten på midlertidig basis fra den 1. januar 2004 anvender
artikel 2, 6 til 28, 31, 33 til 37, 55, 82 til 84, 86, 87, 90 og 91, relevante erklæringer (1), bilag 1 til 6,
protokol 1 til 5 og brevvekslingen vedrørende friske afskårne blomster og blomsterknopper under pos.
0603 10 i den fælles toldtarif.
Det samarbejdsråd, der er nedsat i henhold til samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske
Fællesskab og Den Arabiske Republik Egypten, der blev undertegnet den 18. januar 1977, udfører tilsvarende sine opgaver, indtil det i afsnit VIII i associeringsaftalen omtalte associeringsråd og associeringsudvalg
er nedsat. Det fastsætter selv sin forretningsorden og kan, hvis det finder det hensigtsmæssigt, nedsætte
udvalg og underudvalg, til hvilke det kan uddelegere dele af eller samtlige sine beføjelser inden for ethvert
område, hvor det har myndighed.
I perioden med den foreløbige anvendelse af ovennævnte artikler anses henvisninger til »associeringsrådet«
og »associeringsudvalget« for at henvise til samarbejdsrådet og de af dette råd nedsatte udvalg.
Hvad angår bestemmelser, der dækkes af denne aftale, og den efterfølgende anvendelse af associeringsaftalen, er der enighed om, at associeringsaftalens ikrafttrædelsesdato er identisk med denne aftales ikrafttrædelsesdato.
I det første anvendelsesår beregnes toldkontingentmængderne i forhold til basismængderne under hensyntagen til den del af perioden, der er forløbet inden aftalens ikrafttræden. Hvad angår visse varer i protokol
1 til associeringsaftalen, gælder følgende ordninger: For varer under KN-kode 0703 20 00, 0709 90 39,
0709 90 60, 0711 20 90, 0712 90 19, 0714 20 90, 1006, 1212 91, 1212 99 20, 1703 og 2302 gælder
toldindrømmelsen også for særafgifter. Disse ordninger vil fortsat være gældende efter associeringsaftalens
ikrafttræden.
De midlertidigt anvendte bestemmelser erstatter artikel 8 til 36, 43 til 46 og 48 til 51 i samarbejdsaftalen
mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Arabiske Republik Egypten, der blev undertegnet
den 18. januar 1977, herunder bilag A, B, C og D, protokol nr. 2 og de relevante fælles erklæringer, erklæringer og brevudvekslinger, og aftalen mellem medlemsstaterne i Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab og
Den Arabiske Republik Egypten, der blev undertegnet i Bruxelles den 18. januar 1977.
Jeg har den ære hermed at foreslå, at hvis det ovenfor anførte kan accepteres af Deres regering, skal denne
skrivelse og Deres bekræftelse heraf tilsammen udgøre en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Den
Arabiske Republik Egypten.
Modtag hr., forsikringen om vores mest udmærkede højagtelse.
På vegne af Det Europæiske Fællesskab

(1) Fælles erklæringer vedrørende artikel 14, 18, 34 og 37 samt bilag 6 og den fælles erklæring om databeskyttelse.
Erklæringer fra Det Europæiske Fællesskab om artikel 11, 19, 21 og 34.
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B. Brev fra Egypten
Bruxelles, den 00. december 2003
[],
Jeg har den ære hermed at anerkende modtagelsen af Deres skrivelse af dags dato med følgende ordlyd:
»Jeg skal hermed henvise til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den
anden side, der blev undertegnet i Luxembourg den 25. juni 2001 (associeringsaftalen).
I perioden indtil ovennævnte associeringsaftale træder i kraft, skal jeg hermed foreslå Dem, at Det Europæiske Fællesskab og Den Arabiske Republik Egypten på midlertidig basis fra den 1. januar 2004
anvender artikel 2, 6 til 28, 31, 33 til 37, 55, 82 til 84, 86, 87, 90 og 91, relevante erklæringer (1),
bilag 1 til 6, protokol 1 til 5 og brevvekslingen vedrørende friske afskårne blomster og blomsterknopper under pos. 0603 10 i den fælles toldtarif.
Det samarbejdsråd, der er nedsat i henhold til samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske
Fællesskab og Den Arabiske Republik Egypten, der blev undertegnet den 18. januar 1977, udfører
tilsvarende sine opgaver, indtil det i afsnit VIII i associeringsaftalen omtalte associeringsråd og associeringsudvalg er nedsat. Det fastsætter selv sin forretningsorden og kan, hvis det finder det hensigtsmæssigt, nedsætte udvalg og underudvalg, til hvilke det kan uddelegere dele af eller samtlige sine beføjelser
inden for ethvert område, hvor det har myndighed.
I perioden med den foreløbige anvendelse af ovennævnte artikler anses henvisninger til »associeringsrådet« og »associeringsudvalget« for at henvise til samarbejdsrådet og de af dette råd nedsatte udvalg.
Hvad angår bestemmelser, der dækkes af denne aftale, og den efterfølgende anvendelse af associeringsaftalen, er der enighed om, at associeringsaftalens ikrafttrædelsesdato er identisk med denne aftales
ikrafttrædelsesdato.
I det første anvendelsesår beregnes toldkontingentmængderne i forhold til basismængderne under
hensyntagen til den del af perioden, der er forløbet inden aftalens ikrafttræden. Hvad angår visse varer i
protokol 1 til associeringsaftalen, gælder følgende ordninger: For varer under KN-kode 0703 20 00,
0709 90 39, 0709 90 60, 0711 20 90, 0712 90 19, 0714 20 90, 1006, 1212 91, 1212 99 20, 1703
og 2302 gælder toldindrømmelsen også for særafgifter. Disse ordninger vil fortsat være gældende efter
associeringsaftalens ikrafttræden.
De midlertidigt anvendte bestemmelser erstatter artikel 8 til 36, 43 til 46 og 48 til 51 i samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Arabiske Republik Egypten, der blev
undertegnet den 18. januar 1977, herunder bilag A, B, C og D, protokol nr. 2 og de relevante fælles
erklæringer, erklæringer og brevudvekslinger, og aftalen mellem medlemsstaterne i Det Europæiske
Kul- og Stålfællesskab og Den Arabiske Republik Egypten, der blev undertegnet i Bruxelles den 18.
januar 1977.
Jeg har en ære hermed at foreslå, at hvis det ovenfor anførte kan accepteres af deres regering, skal
denne skrivelse og Deres bekræftelse heraf tilsammen udgøre en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Arabiske Republik Egypten.«
Jeg kan hermed over for Dem bekræfte, at regeringen for Den Arabiske Republik Egypten er indforstået
med indholdet af den pågældende skrivelse.
Modtag hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.
For regeringen for Den Arabiske Republik Egypten

(1) Fælles erklæringer vedrørende artikel 14, 18, 34 og 37 samt bilag 6 og den fælles erklæring om databeskyttelse.
Erklæringer fra Det Europæiske Fællesskab om artikel 11, 19, 21 og 34.
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RÅDETS AFGØRELSE
af 22. december 2003
om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget
Marokko om gensidige liberaliseringsforanstaltninger og erstatning af protokol nr. 1 og 3 til associeringsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko
(2003/914/EF)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 133 sammenholdt med artikel 300,
stk. 2, første afsnit, første punktum,

fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen
af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (2) —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

Aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko om gensidige liberaliseringsforanstaltninger og erstatning af protokol nr. 1 og 3 til associeringsaftalen EF/Marokko godkendes herved på Fællesskabet vegne.
Teksten til aftalen i form af brevveksling er knyttet til denne
afgørelse.

Artikel 2
(1)

(2)

I henhold til artikel 16 i Euro-Middelhavsaftalen om
oprettelse af en associering mellem De Europæiske
Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og
Kongeriget Marokko på den anden side (1), der har været
gældende siden den 1. marts 2000, gennemfører Fællesskabet og Marokko gradvis en stadig større liberalisering
af deres samhandel med landbrugsprodukter.

I henhold til artikel 18 i Euro-Middelhavsaftalen
gennemgår Fællesskabet og Kongeriget Marokko fra den
1. januar 2000 situationen med henblik på at fastsætte
de liberaliseringsforanstaltninger, som parterne skal
gennemføre med virkning fra den 1. januar 2001.

Kommissionen vedtager gennemførelsesbestemmelserne
protokol nr. 1 og 3 efter proceduren i artikel 3, stk. 2.

til

Artikel 3
1. Kommissionen bistås af Forvaltningskomitéen for Sukker,
der er nedsat ved artikel 42 i forordning (EF) nr. 1260/2001 (3)
eller, når det er relevant, af de komitéer, der er nedsat ved de
tilsvarende bestemmelser i andre forordninger om de fælles
markedsordninger, eller af Toldkodeksudvalget, der er nedsat
ved artikel 248a i forordning (EØF) nr. 2913/92 (4).
2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i
afgørelse 1999/468/EF.
Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes
til en måned.

(3)

Fællesskabet og Kongeriget Marokko er enige om at
erstatte protokol nr. 1 og 3 til Euro-Middelhavsaftalen
med en aftale i form af brevveksling. Denne aftale bør
derfor godkendes.

3.

Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

Artikel 4
Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den person, der
er beføjet til at undertegne aftalen i form af brevveksling med
bindende virkning for Fællesskabet.

(4)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af
denne beslutning bør vedtages i overensstemmelse med
Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om

(1) EFT L 70 af 18.3.2000, s. 1.

(2) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
(3) EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 680/2002 (EFT L 104 af 20.4.2002, s. 26).
(4) EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 2700/2000 (EFT L 311 af 12.12.2000, s. 17).
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Artikel 5
Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2003.
På Rådets vegne
G. ALEMANNO

Formand
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AFTALE I FORM AF BREVVEKSLING
mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko om gensidige liberaliseringsforanstaltninger og erstatning af landbrugsprotokollerne til associeringsaftalen EF-Marokko
A. Brev fra Det Europæiske Fællesskab
Bruxelles, den …
Hr. …
Jeg har den ære at henvise til de forhandlinger, der har fundet sted i henhold til artikel 16 i Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på
den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side, som trådte i kraft den 1. marts 2000, og som i
nævnte artikel fastsætter, at Fællesskabet og Marokko gradvis gennemfører en stadig større liberalisering af
deres samhandel med landbrugsprodukter.
Forhandlingerne er ført i overensstemmelse med Euro-Middelhavsaftalens artikel 18, ifølge hvilken Fællesskabet og Marokko fra den 1. januar 2000 gennemgår situationen med henblik på at fastsætte de liberaliseringsforanstaltninger, parterne skal gennemføre med virkning fra den 1. januar 2001.
Efter disse forhandlinger er de to parter blevet enige om følgende bestemmelser:
1. Protokol nr. 1 og 3 til associeringsaftalen erstattes af vedlagte protokoller.
2. I artikel 18, stk. 1, i associeringsaftalen, ændres datoerne »den 1. januar 2000« og »den 1. januar 2001«
til henholdsvis »den 1. januar 2007« og »den 1. januar 2008«.
3. Aftalen i form af brevveksling mellem Fællesskabet og Kongeriget Marokko om artikel 1 i protokol nr.
1 og om indførsel i Fællesskabet af friske afskårne blomster og blomsterknopper henhørende under pos.
0603 10 i den fælles toldtarif, som er knyttet til associeringsaftalen, ophæves.
4. Bestemmelserne i nærværende aftale anvendes fra den 1. januar 2004, dog anvendes artikel 2, 4 og 5 i
protokol nr. 1 for tomater fra den 1. oktober 2003.
Jeg ville være Dem taknemmelig for over for mig at bekræfte, at Deres regering er indforstået med
indholdet af dette brev.
Modtag, hr. …, forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.
På vegne af Rådet for Den Europæiske Union
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B. Brev fra Kongeriget Marokko
Rabat, den …
Hr. …
Jeg har den ære hermed at anerkende modtagelsen af Deres skrivelse af dags dato med følgende ordlyd:
»Jeg har den ære at henvise til de forhandlinger, der har fundet sted i henhold til artikel 16 i EuroMiddelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side, som trådte i kraft den 1. marts 2000,
og som i nævnte artikel fastsætter, at Fællesskabet og Marokko gradvis gennemfører en stadig større
liberalisering af deres samhandel med landbrugsprodukter.
Forhandlingerne er ført i overensstemmelse med Euro-Middelhavsaftalens artikel 18, ifølge hvilken
Fællesskabet og Marokko fra den 1. januar 2000 gennemgår situationen med henblik på at fastsætte de
liberaliseringsforanstaltninger, parterne skal gennemføre med virkning fra den 1. januar 2001.
Efter disse forhandlinger er de to parter blevet enige om følgende bestemmelser:
1. Protokol nr. 1 og 3 til associeringsaftalen erstattes af vedlagte protokoller.
2. I artikel 18, stk. 1, i associeringsaftalen, ændres datoerne »den 1. januar 2000« og »den 1. januar
2001« til henholdsvis »den 1. januar 2007« og »den 1. januar 2008«.
3. Aftalen i form af brevveksling mellem Fællesskabet og Kongeriget Marokko om artikel 1 i protokol
nr. 1 og om indførsel i Fællesskabet af friske afskårne blomster og blomsterknopper henhørende
under pos. 0603 10 i den fælles toldtarif, som er knyttet til associeringsaftalen, ophæves.
4. Bestemmelserne i nærværende aftale anvendes fra den 1. januar 2004, dog anvendes artikel 2, 4 og
5 i protokol nr. 1 for tomater fra den 1. oktober 2003.
Jeg ville være Dem taknemmelig for over for mig at bekræfte, at Deres regering er indforstået med
indholdet af dette brev.«
Jeg har den ære at bekræfte Kongeriget Marokkos indforståelse.
Modtag, hr. …, forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.
På vegne af Kongeriget Marokko
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PROTOKOL Nr. 1
om ordningen for indførsel i Fællesskabet af landbrugsprodukter med oprindelse i Marokko
Artikel 1
1.
De i bilag 1A anførte varer med oprindelse i Marokko indføres i Fællesskabet på de i det følgende og
i bilaget fastsatte betingelser.
2.

Tolden ved indførsel nedsættes i det for hver enkelt vare angivne forhold i kolonne a) i bilag 1A.

For visse varer, for hvilke der i henhold til toldtariffen anvendes en værditoldsats og en specifik toldsats, og
for hvilke der i kolonne a) eller c) er anført en asterisk, gælder de i stk. 3 omhandlede nedsættelser, der er
angivet i kolonne a) og i kolonne c), kun for værditolden.
3.
For visse varer bortfalder tolden inden for de toldkontingenter, der er angivet for hver af dem i
kolonne b) i bilag 1A.
For mængder, der indføres ud over kontingenterne, nedsættes tolden i henhold til den fælles toldtarif i det
forhold, der er anført i kolonne c) i samme bilag.
I det første år, aftalen anvendes, beregnes mængden af de toldkontingenter, for hvilke kontingentperioden
starter, inden denne aftale træder i kraft, som en forholdsmæssig andel af basismængden, hvor der tages
højde for det tidsrum, der ligger før denne aftales ikrafttræden. Dette gælder dog ikke for tomater under
KN-kode 0702 00 00.
4.
For visse af de varer, der er omhandlet i bilag 1A og angivet i kolonne d), forhøjes kontingentmængderne i fire årlige lige store rater på hver 3 % af disse mængder fra den 1. januar 2004 til den 1. januar
2007.
5.
Hvis Fællesskabet nedsætter de anvendte mestbegunstigelsessatser, finder toldnedsættelserne i kolonne
a) og c) anvendelse på de således nedsatte satser.

Artikel 2
1.
For tomater, friske eller kølede, henhørende under KN-kode 0702 00 00, gælder for hver periode fra
1. oktober til 31. maj, i det følgende benævnt »importsæson«, for nedenstående toldkontingenter, jf. dog
stk. 2:
importsæson
(ton)

2006/07 og
følgende år

2003/04

2004/05

2005/06

oktober

10 000

10 000

10 000

10 000

november

26 000

26 000

26 000

26 000

december

30 000

30 000

30 000

30 000

januar

30 000

30 000

30 000

30 000

februar

30 000

30 000

30 000

30 000

marts

30 000

30 000

30 000

30 000

april

15 000

15 000

15 000

15 000

Månedligt basiskontingent

maj

4 000

4 000

4 000

4 000

175 000

175 000

175 000

175 000

Linje A

15 000

25 000

35 000

45 000

Linje B

15 000

5 000

15 000

25 000

i alt
Tillægskontingent
(fra 1. november til 31. maj)
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a) at værditolden bortfalder
b) at der fastsættes en »aftalemæssig indgangspris«, ud fra hvilken den specifikke toldsats nedsættes til nul,
på 461 EUR/ton.
2.
Når den samlede mængde tomater med oprindelse i Marokko, som bringes i fri omsætning i Fællesskabet inden for en importsæson, ikke overstiger summen af de månedlige basiskontingenter og tillægskontingentet for den pågældende importsæson, bliver tillægskontingentet for den næstfølgende importsæson
som anført i stk. 1, linje A. Når denne forudsætning ikke er opfyldt for en given importsæson, bliver
tillægskontingentet for den næstfølgende importsæson som anført i stk. 1, linje B. Ved bedømmelsen af,
om forudsætningen er opfyldt, gælder dog en tolerance på op til 1 % af førnævnte sum.
3.

Marokko forpligter sig til at benytte højst 30 % af tillægskontingentet i en given måned.

4.
Hver importsæson på den 15. januar og på anden hverdag efter den 1. april fastlægges træk på de
månedlige basistoldkontingenter i henholdsvis oktober til december og januar til marts. Den næstfølgende
hverdag konstaterer Kommissionen, hvilke mængder af disse månedlige basiskontingenter der ikke er
udnyttet, og gør dem tilgængelige under tillægskontingentet for den pågældende importsæson. Fra disse
datoer foretages alle retroaktive træk på et af de månedlige basiskontingenter, der er stoppet, og alle eventuelle tilbageførsler af ikke udnyttede mængder til disse månedlige basiskontingenter, der er stoppet, på det
tillægskontingent, der gælder for samme importsæson.

Artikel 3
For nedenstående varer er de aftalemæssige indgangspriser, ud fra hvilke den specifikke toldsats nedsættes
til nul i de pågældende perioder, lig de nedenfor anførte priser, og for de samme varer bortfalder værditolden for de mængder og perioder, der er fastsat i denne artikel.
Vare

Mængde
(tons)

Periode

Aftalemæssig indgangspris

Agurker
KN 0707 00 05

5 600

1/11-31/5

449 EUR

Artiskokker
KN 0709 10 00

500

1/11-31/12

571 EUR

Courgetter
KN 0709 90 70

20 000

1/10-31/1

424 EUR

1/2-31/3

413 EUR

1/4-20/4

424 EUR

Friske appelsiner
KN ex 0805 10

300 000

1/12-31/5

264 EUR

Friske klementiner
KN ex 0805 20 10

130 000

1/11-udgangen af februar

484 EUR

Artikel 4
For de varer, der er opregnet i artikel 2 og 3, gælder det
— at hvis prisen for en sending er 2 %, 4 %, 6 % eller 8 % lavere end den aftalemæssige indgangspris,
udgør den specifikke toldsats for kontingentet henholdsvis 2 %, 4 %, 6 % eller 8 % af denne aftalemæssige indgangspris
— at hvis indgangsprisen for en sending er på under 92 % af den aftalemæssige indgangspris, finder den
specifikke toldsats, der er bundet i WTO, anvendelse
— at de aftalemæssige indgangspriser nedsættes i samme forhold og i samme takt som de indgangspriser,
der er bundet i WTO.
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Artikel 5

1.
Formålet med den særlige ordning, der er aftalt ved artikel 2 og 3, er at fastholde niveauet for den
traditionelle marokkanske udførsel til Fællesskabet og hindre forstyrrelser på fællesskabsmarkederne.
2.
For i fuldt omfang at nå målene i stk. 1 og i artikel 2 og 3 og med henblik på at opnå et mere stabilt
marked og større forsyningssikkerhed rådfører parterne sig med hinanden en gang om året i andet kvartal
og derudover når som helst efter anmodning fra en af parterne inden for højst 3 hverdage.
Parterne kan rådføre sig om samhandelen i den foregående importsæson og udsigterne for den kommende
importsæson, f.eks. hvad angår markedssituationen, produktionsprognoser, forventede produktions- og
eksportpriser og den formodede udvikling på markederne.
Parterne træffer om nødvendigt passende skridt til at sikre, at målene i stk. 1 og i artikel 2 og 3 nås i fuldt
omfang.
3.
Med forbehold af andre bestemmelser i denne aftale indleder parterne, hvis importen af varer med
oprindelse i Marokko, som er genstand for de i henhold til denne protokol indrømmede lempelser, i
betragtning af landbrugsmarkedernes særlige følsomhed giver anledning til alvorlige forstyrrelser af Fællesskabets markeder, jf. artikel 25 i aftalen, omgående konsultationer med henblik på at finde en passende
løsning. Fællesskabet kan, indtil en sådan løsning foreligger, træffe sådanne foranstaltninger, som det
skønner nødvendige.
Artikel 6
Vin med oprindelse i Marokko, der er forsynet med angivelsen kontrolleret oprindelsesbetegnelse, skal være
ledsaget af et certifikat, der angiver oprindelsen, i overensstemmelse med modellen i bilag 1B, eller af dokument V I 1 eller V I 2 med angivelser ifølge artikel 25 i forordning (EØF) nr. 883/2001 om de attester og
analyser, der kræves for indførsel af vin, druesaft og druemost.

L 345/123

L 345/124

Den Europæiske Unions Tidende

DA
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BILAG A

KN-kode (1)

0101 90 19

Varebeskrivelse (2)

Nedsættelse af
MFN-toldsats
%

Toldkontingent
(t nettovægt)

Nedsættelse af
MFN-toldsatsen ud
over gældende toldkontingenter
(%)

Særlige bestemmelser

a

b

c

d

Heste, ikke til slagtning

100

Kød af får og geder, fersk, kølet eller frosset,
undtagen fårekød af tamdyr

100

0205 00

Hestekød samt kød af æsler, muldyr eller
mulæsler, fersk, kølet eller frosset

100

0208

Andet kød og spiseligt slagteaffald, fersk, kølet
eller frosset

100

ex 0602

Andre levende planter (herunder rødder), stiklinger og podekviste; mycelium, undtagen
rosenplanter

100

ex 0602 40

Rosenplanter, også podede, undtagen stiklinger af rosenplanter

100

0603 10

Afskårne blomster og blomsterknopper, friske

100

3 000

—

Artikel 1, stk. 4

0603 10 10

Roser, fra 15. oktober til 31. maj

0603 10 20

Nelliker, fra 15. oktober til 31. maj

0603 10 40

Gladiolus, fra 15. oktober til 31. maj

0603 10 50

Chrysantemum, fra 15. oktober til 31. maj

0603 10 30

Orkideer, fra 15. oktober til 14. maj.

100

2 000

—

Artikel 1, stk. 4

0603 10 80

Andre blomster, fra 15. oktober til 14. maj

100

120 000

40

Artikel 1, stk. 4

ex 0204

ex 0701 90 50
ex 0701 90 90

Nye kartofler, fra 1. december til 30. april

0702 00 00

Tomater, friske eller kølede, fra 1. oktober til
31. maj

0702 00 00

Tomater, friske eller kølede, fra 1. juni til 30.
september

60 (*)

ex 0703 10 11

Løg, friske eller kølede, fra 15. februar til 15.
maj.

100

0703 10 19
0709 90 90

Vilde løg af slægten Muscari comosum, fra
15. februar til 15. maj

60 (*) (3)

8 000

60

Artikel 2

Artikel 1, stk. 4
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DA

KN-kode ( )
1

Varebeskrivelse ( )
2

0703 10 90

Skalotteløg, friske eller kølede

0703 20 00

Hvidløg, friske eller kølede

0703 90 00

Porrer og andre Allium-arter, friske eller
kølede

L 345/125

Nedsættelse af
MFN-toldsats
%

Toldkontingent
(t nettovægt)

Nedsættelse af
MFN-toldsatsen ud
over gældende toldkontingenter
(%)

Særlige bestemmelser

a

b

c

d

100

1 000

—

Artikel 1, stk. 4

ex 0704

Hvidkål, blomkål, grønkål og anden spiselig
kål (Brassica-arter), frisk eller kølet, undtagen
kinakål

100

500

—

Artikel 1, stk. 4

ex 0704 90 90

Kinakål, frisk eller kølet

100

200

—

Artikel 1, stk. 4

0705 11 00

Hovedsalat, frisk eller kølet

100

200

—

Artikel 1, stk. 4

0705 19 00

Salat »Lactuca sativa«,
(undtagen hovedsalat)

100

600

—

Artikel 1, stk. 4

0705 29 00

Cikorie »Cichorium«-arter, frisk eller kølet
(undtagen »Cichorium intybus var. foliosum«)

0706 10 00

Gulerødder og turnips, friske eller kølede

0706 90

Rødbeder, skorzoner, knoldselleri, radiser og
andre spiselige rødder, friske eller kølede

0707 00 05

Agurker, friske eller kølede, fra 1. november
til 31. maj

0707 00 05

Agurker, friske eller kølede, fra 1. juni til 31.
oktober

0707 00 90

Asier, friske eller kølede

100

0708 10 00

Ærter (Pisum sativum), friske eller kølede, fra
1. oktober til 30. april

100

0708 20 00

Bønner (Vigna-arter, Phaseolus-arter), friske
eller kølede, fra 1. november til 31. maj

100

0709 10 00

Artiskokker, friske eller
november til 31. december

0709 10 00

Artiskokker, friske eller kølede, fra 1. til 31.
oktober og fra 1. januar til 31. marts

100 (*)

0709 20 00

Asparges, friske eller kølede, fra 1. oktober til
31. maj

100

0709 30 00

Auberginer, friske eller
december til 30. april

100

frisk

eller

kølede,

kølede,

kølet

fra

fra

Artikel 3

100 (*)

1.

1.

100

—

30 (*)

Artikel 1, stk. 4

Artikel 3
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DA

KN-kode ( )
1

Varebeskrivelse ( )
2

0709 40 00

Selleri, bortset fra knoldselleri, frisk eller kølet

ex 0709 51 00

Svampe af slægten Agaricus, friske eller
kølede, bortset fra champignon

0709 59 10

Kantareller, friske eller kølede

0709 59 30

Rørhatte, friske eller kølede

31.12.2003

Nedsættelse af
MFN-toldsats
%

Toldkontingent
(t nettovægt)

Nedsættelse af
MFN-toldsatsen ud
over gældende toldkontingenter
(%)

Særlige bestemmelser

a

b

c

d

100

9 000

—

ex 0709 59 90

Andre spiselige svampe, friske eller kølede,
bortset fra champignon

0709 70 00

Spinat, newzealandsk spinat og havemældespinat, frisk eller kølet

0709 60 10

Sød peber, frisk eller kølet

100

0709 60 99

Andre frugter af slægterne Capsicum eller
Pimenta, friske eller kølede, fra 15. november
til 30. juni

100

0709 90 10

Salat, frisk eller kølet, bortset fra hovedsalat
(Lactuca sativa) og cikorie (Cichorium-arter)

100

0709 90 31

Oliven, friske eller kølede, ikke til fremstilling
af olie (4)

100

0709 90 39

Andre oliven, friske eller kølede

100

0709 90 40

Kapers, friske eller kølede

100

0709 90 60

Sukkermajs, frisk eller kølet

100

0709 90 70

Courgetter, friske eller kølede, fra 1. oktober
til 20. april

0709 90 70

Courgetter, friske eller kølede, fra 21. april til
31. maj

60 (*)

ex 0709 90 90

Okra, friske eller kølede, fra 15. februar til 15.
juni

100

ex 0710

Grøntsager, undtagen ærter og andre frugter
af slægten Capsicum eller slægten Pimenta,
frosne

100

ex 0710 21 00
0710 29 00

Ærter, også kogt i vand eller dampkogt,
frosne

100

0710 80 59

Frugter af slægten Capsicum eller slægten
Pimenta, også kogt i vand eller dampkogt,
frosne (undtagen sød peber)

100

Artikel 1, stk. 4

Artiikel 3

10 000

Artikel 1, stk. 4
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DA

KN-kode ( )

Varebeskrivelse ( )

1

2

Nedsættelse af
MFN-toldsats
%

Toldkontingent
(t nettovægt)

Nedsættelse af
MFN-toldsatsen ud
over gældende toldkontingenter
(%)

Særlige bestemmelser

a

b

c

d

600

—

Artikel 1, stk. 4

2 000

—

Artikel 1, stk. 4

0711 20 10

Oliven, foreløbigt konserverede, men ikke
tilberedte til umiddelbar fortæring, ikke til
fremstilling af olie (4)

100

0711 30 00

Kapers, foreløbigt konserverede, men ikke
tilberedte til umiddelbar fortæring

100

0711 40 00
0711 51 00
0711 59 00
0711 90 30
0711 90 50
0711 90 80
0711 90 90

Agurker og asier, svampe, trøfler, sukkermajs,
løg, andre grøntsager (undtagen frugter af
slægterne Capsicum og Pimenta) og blandinger af grøntsager, foreløbigt konserverede
f.eks. med svovldioxid, i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger,
men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring

100

0711 90 10

Frugter af slægterne Capsicum og Pimenta,
foreløbigt konserverede, men ikke tilberedte
til umiddelbar fortæring, bortset fra sød peber

100

ex 0712

Grøntsager, tørrede, undtagen løg og oliven

100

ex 0713 50 00

Valskbønner og hestebønner til udsæd

100

ex 0713 50 00
0713 90 90

Valskbønner og hestebønner og andre bælgfrugter, undtagen til udsæd

100

0804 10 00

Dadler, i pakninger af nettovægt 35 kg eller
derunder

100

0804 20

Figner

100

0804 40 00

Avocadoer

100

ex 0805 10

Appelsiner, friske, fra 1. december til 31. maj

ex 0805 10

Appelsiner, friske, fra 1. juni til 30. november

100

ex 0805 10 80

Appelsiner, undtagen friske

100

ex 0805 20 10

Klementiner, friske, fra 1. november til
udgangen af februar

ex 0805 20 10

Klementiner, friske, fra 1. marts til 31.
oktober

100 (*)

ex 0805 20 30
ex 0805 20 50
ex 0805 20 70
0805 20 90

Mandariner (herunder tangeriner og satsumas); wilkings og andre lignende krydsninger af citrusfrugter, friske

100 (*)

0805 40 00

Grapefrugter, friske eller tørrede

L 345/127

100

ex 0805 50 10

Citroner, friske

100 (*)

ex 0805 50

Citroner og limefrugter, undtagen friske

100 (*)

80 (*)

Artikel 3

80 (*)

Artikel 3
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DA

KN-kode ( )

Varebeskrivelse ( )

1

2

31.12.2003

Nedsættelse af
MFN-toldsats
%

Toldkontingent
(t nettovægt)

Nedsættelse af
MFN-toldsatsen ud
over gældende toldkontingenter
(%)

Særlige bestemmelser

a

b

c

d

ex 0806 10 10

Druer, til spisebrug, fra 1. november til 31.
juli

100 (*)

0807 11 00

Vandmeloner, friske, fra 1. januar til 15. juni

100

0807 19 00

Andre meloner, friske, fra 15. oktober til 31.
maj

100

0808 20 90

Kvæder, friske

100

1 000

50

0809 10 00

Abrikoser, friske

100 (*) (5)

3 500

—

Artikel 1, stk. 4

0809 20

Kirsebær, friske

0809 30

Ferskner, herunder nektariner

0809 40 05

Blommer, friske, fra 1. november til 30. juni

100 (*)

0810 10 00

Jordbær, friske, fra 1. november til 31. marts

100

0810 20 10

Hindbær, friske, fra 15. maj til 15. juli

100

0810 50 00

Kiwifrugter, friske, fra 1. januar til 30. april

100

250

—

Artikel 1, stk. 4

ex 0810 90 95

Granatæbler, friske

100

ex 0810 90 95

Kaktusfigner og mispel, friske

100

ex 0811

Frugter, ikke kogt i vand eller dampkogte,
frosne, ikke tilsat sukker

100

ex 0812 90 20

Appelsiner, fint formalede, foreløbigt konserverede

100

ex 0812 90 99

Andre citrusfrugter, fint formalede, foreløbigt
konserverede

100

0813 10 00

Abrikoser, tørrede

100

0813 40 10

Ferskner, herunder blodferskner og nektariner

100

0813 40 50

Melontræsfrugter »papaya«, tørrede

100

0813 40 95

Andre tørrede frugter

100

0813 50 12
0813 50 15

Blandet tørret frugt, uden indhold af svesker

100

0904 12 00

Peber, knust eller formalet

100

0904 20 90

Frugter af slægterne Capsicum eller Pimenta,
knust eller formalet

100

0910

Ingefær, safran, gurkemeje, timian, laurbærblade, karry og andre krydderier

100

31.12.2003

Den Europæiske Unions Tidende

DA

KN-kode ( )

Varebeskrivelse ( )

1

2

Nedsættelse af
MFN-toldsats
%

Toldkontingent
(t nettovægt)

Nedsættelse af
MFN-toldsatsen ud
over gældende toldkontingenter
(%)

Særlige bestemmelser

a

b

c

d

3 500

—

Artikel 1, stk. 4

10 000 (drænet
nettovægt)

—

Artikel 1, stk. 4

2 000

—

Artikel 1, stk. 4

1209 91 90

Andre grøntsagsfrø (6)

100

1209 99 99

Andre frø og frugter til udsæd (6)

100

1211 90 30

Tonkabønner

100

1212 10

Johannesbrød, herunder frø af johannesbrød

100

Pectinstoffer, pectinater og pectater

25

1509

Olivenolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

100

1510

Andre olier og fraktioner deraf, fremstillet
udelukkende af oliven, også raffinerede, men
ikke kemisk modificerede, herunder blandinger af disse olier og fraktioner med olier
og fraktioner henhørende under pos. 1509

ex 1302 20

L 345/129

ex 2001 10 00

Agurker, tilberedt eller konserveret med
eddike eller eddikesyre, ikke tilsat sukker

100

ex 2001 10 00

Asier, tilberedt eller konserveret med eddike
eller eddikesyre

100

ex 2001 90 93

Spiseløg, tilberedt eller konserveret med
eddike eller eddikesyre, ikke tilsat sukker

100

2001 90 20

Frugt af arten Capsicum, bortset fra sød peber,
tilberedt eller konserveret med eddike eller
eddikesyre

100

ex 2001 90 50

Svampe, tilberedt eller konserveret med eddike
eller eddikesyre, ikke tilsat sukker

100

ex 2001 90 65

Oliven, tilberedt eller konserveret med eddike
eller eddikesyre, ikke tilsat sukker

100

ex 2001 90 70

Sød peber, tilberedt eller konserveret med
eddike eller eddikesyre, ikke tilsat sukker

100

ex 2001 90 75

Rødbeder, tilberedt eller konserveret med
eddike eller eddikesyre, ikke tilsat sukker

100

ex 2001 90 85

Rødkål, tilberedt eller konserveret med eddike
eller eddikesyre, ikke tilsat sukker

100

ex 2001 90 96

Andre grøntsager, frugter og andre spiselige
plantedele, tilberedt eller konserveret med
eddike eller eddikesyre

100

2002 10 10

Flåede tomater

100

2002 90

Tomater, tilberedt eller konserveret på anden
måde end med eddike eller eddikesyre
(undtagen hele eller i stykker)

100

L 345/130

Den Europæiske Unions Tidende

DA

KN-kode ( )
1

Varebeskrivelse ( )
2

31.12.2003

Nedsættelse af
MFN-toldsats
%

Toldkontingent
(t nettovægt)

Nedsættelse af
MFN-toldsatsen ud
over gældende toldkontingenter
(%)

Særlige bestemmelser

a

b

c

d

10 500

20

2003 10 20
2003 10 30

Svampe af slægten Agaricus, tilberedt eller
konserveret på anden måde end med eddike
eller eddikesyre

100

2003 20 00

Trøfler, tilberedt eller konserveret på anden
måde end med eddike eller eddikesyre

100

2003 90 00

Andre svampe, tilberedt eller konserveret på
anden måde end med eddike eller eddikesyre

100

2004 10 99

Andre kartofler, tilberedt eller konserveret på
anden måde end med eddike eller eddikesyre,
frosne

100

ex 2004 90 30

Kapers og oliven, tilberedt eller konserveret på
anden måde end med eddike eller eddikesyre,
frosne

100

2004 90 50

Ærter (Pisum sativum) og umodne bønner,
tilberedt eller konserveret på anden måde end
med eddike eller eddikesyre, frosne

100

2005 40 00

Ærter (Pisum sativum), tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller
eddikesyre, ikke frosne

2005 59 00

Andre umodne bønner, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller
eddikesyre, ikke frosne

2004 90 98

Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret
på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne

100

2005 10 00

Homogeniserede grøntsager, tilberedt eller
konserveret på anden måde end med eddike
eller eddikesyre, ikke frosne

100

2005 20 20

Kartofler, i tynde skiver, stegte, med eller uden
salt eller krydderier, i hermetisk lukkede
pakninger, tilberedte til umiddelbar fortæring

100

2005 20 80

Andre kartofler, tilberedt eller konserveret på
anden måde end med eddike eller eddikesyre,
ikke frosne

100

2005 51 00

Udbælgede bønner, tilberedt eller konserveret
på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne

100

2005 60 00

Asparges, tilberedt eller konserveret på anden
måde end med eddike eller eddikesyre, ikke
frosne

100

2005 70

Oliven, tilberedt eller konserveret på anden
måde end med eddike eller eddikesyre, ikke
frosne

100

Artikel 1, stk. 4

31.12.2003

Den Europæiske Unions Tidende

DA

KN-kode ( )

Varebeskrivelse ( )

1

2

Nedsættelse af
MFN-toldsats
%

Toldkontingent
(t nettovægt)

Nedsættelse af
MFN-toldsatsen ud
over gældende toldkontingenter
(%)

Særlige bestemmelser

a

b

c

d

2005 90 10

Frugter af slægten Capsicum, bortset fra sød
peber, tilberedt eller konserveret på anden
måde end med eddike eller eddikesyre, ikke
frosne

100

2005 90 30

Kapers, tilberedt eller konserveret på anden
måde end med eddike eller eddikesyre, ikke
frosne

100

2005 90 50

Artiskokker, tilberedt eller konserveret på
anden måde end med eddike eller eddikesyre,
ikke frosne

100

2005 90 60

Gulerødder, tilberedt eller konserveret på
anden måde end med eddike eller eddikesyre,
ikke frosne

100

2005 90 70

Blandinger af grøntsager, tilberedt eller
konserveret på anden måde end med eddike
eller eddikesyre, ikke frosne

100

2005 90 80

Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret
på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne

100

2007 10 91

Homogeniserede tilberedninger af tropiske
frugter

100

2007 10 99

Andre homogeniserede tilberedninger

100

2007 91 90

Citrusfrugter, i andre tilfælde

100

2007 99 91

Æblemos

100

2007 99 98

Syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugt- eller
nøddepuré samt frugt- eller nøddemos, af
andre frugter

100

2008 30 51
2008 30 71
ex 2008 30 90

Dele af grapefrugter

80

Mandariner (herunder tangeriner og satsumas), fint formalede; clementiner, wilkings
og andre lignende krydsninger af citrusfrugter,
fint formalede
ex 2008 30 55

— i pakninger af nettovægt over 1 kg

ex 2008 30 75

— i pakninger
derunder

ex 2008 30 59
2008 30 79

Appelsiner og citroner, fint formalede

80

ex 2008 30 90

Citrusfrugter, fint formalede

80

ex 2008 30 90

Frugtkød af citrusfrugter

40

af

nettovægt

1 kg

100
og

L 345/131

80
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DA

KN-kode ( )

Varebeskrivelse ( )

1

2

31.12.2003

Nedsættelse af
MFN-toldsats
%

Toldkontingent
(t nettovægt)

Nedsættelse af
MFN-toldsatsen ud
over gældende toldkontingenter
(%)

Særlige bestemmelser

a

b

c

d

2008 50 61
2008 50 69

Abrikoser, tilberedt eller konserveret på anden
måde, ikke tilsat alkohol, tilsat sukker, i
pakninger af nettovægt over 1 kg

100

10 000

20

Artikel 1, stk. 4

2008 50 71
2008 50 79

Abrikoser, tilberedt eller konserveret på anden
måde, ikke tilsat alkohol, tilsat sukker, i
pakninger af nettovægt af 1 kg og derunder

100

5 000

—

Artikel 1, stk. 4

ex 2008 50 92
2008 50 94

Halve abrikoser, tilberedt eller konserveret på
anden måde, ikke tilsat alkohol, ikke tilsat
sukker, i pakninger på 4,5 kg eller derover

100

ex 2008 50 92
2008 50 94

Frugtkød af abrikoser, tilberedt eller konserveret på anden måde, ikke tilsat alkohol, ikke
tilsat sukker, i pakninger på 4,5 kg eller
derover

100

10 000

50

Artikel 1, stk. 4

ex 2008 50 99

Abrikoser, tilberedt eller konserveret på anden
måde, ikke tilsat alkohol, ikke tilsat sukker, i
pakninger af nettovægt under 4,5 kg

100

7 200

50

Artikel 1, stk. 4

2008 70 99

Halve ferskner (herunder nektariner), tilberedt
eller konserveret på anden måde, ikke tilsat
alkohol, ikke tilsat sukker, i pakninger på
under 4,5 kg

ex 2008 70 92
ex 2008 70 94

Halve ferskner (herunder nektariner), tilberedt
eller konserveret på anden måde, ikke tilsat
alkohol, ikke tilsat sukker, i pakninger på
4,5 kg og derover

50

2008 92 51
2008 92 59
2008 92 72
2008 92 74
2008 92 76
2008 92 78

Frugtblandinger, ikke tilsat alkohol, tilsat
sukker

100

100

55

Artikel 1, stk. 4

2009 11
2009 12 00
2009 19

Appelsinsaft

100 (*)

50 000

70 (*)

Artikel 1, stk. 4

2009 21 00
2009 29 11
2009 29 19
2009 29 91
2009 29 99

Saft af grapefrugt

100 (*)

1 000

70 (*)

Artikel 1, stk. 4

2009 39 11
2009 39 19

Saft af andre citrusfrugter

100 (*)

31.12.2003

Den Europæiske Unions Tidende

DA

KN-kode ( )
1

Varebeskrivelse ( )
2

L 345/133

Nedsættelse af
MFN-toldsats
%

Toldkontingent
(t nettovægt)

Nedsættelse af
MFN-toldsatsen ud
over gældende toldkontingenter
(%)

Særlige bestemmelser

a

b

c

d

Saft af andre citrusfrugter, undtagen citron

100

ex 2204

Vin af friske druer

100

95 200 hl

—

Artikel 1, stk. 4

ex
ex
ex
ex

Vin med oprindelsesbetegnelse med følgende
navne: Berkane, Saïs, Beni M'Tir, Gerrouane,
Zemmour og Zennata, i beholdere med
indhold af 2 liter eller derunder, med et virkeligt alkoholindhold på 15 % vol. eller
derunder

100

56 000 hl

—

Artikel 1, stk. 4

Klid og andre restprodukter, også i form af
pellets, fra sigtning, formaling eller anden
bearbejdning af korn- eller bælgfrugter,
undtagen af majs og ris

100

ex
ex
ex
ex

2009 31 11
2009 31 19
2009 39 31
2009 39 39

2204 21 79
2204 21 80
2204 21 83
2204 21 84

ex 2302

(*) Nedsættelsen gælder udelukkende værditolden.
(1) KN-koder svarende til forordning (EF) nr. 1832/2002 (EFT L 290 af 28. oktober 2002, s. 1).
(2) Varebeskrivelsen anses kun for at være vejledende, jf. dog reglerne for gennemførelsen af den kombinerede nomenklatur, idet præferenceordningen inden for rammerne
af dette bilag bestemmes af KN-koder. I de tilfælde, hvor der er anført »ex« KN-koder, fastlægges præferenceordningen ved anvendelse af KN-koden og den dertil
svarende varebeskrivelse tilsammen.
3
( ) Denne indrømmelse er suspenderet indtil den dato, som er fastsat i artikel 18 i nærværende aftale for indførelse af nye liberaliseringsforanstaltninger.
4
( ) Henførsel under denne underposition sker på betingelser fastsat i henhold til relevante fællesskabsbestemmelser (se artikel 291 til 300 i Kommissionens forordning
(EØF) nr. 2454/93 (EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1) og senere ændringer).
(5) For friske kirsebær finder nedsættelsen også anvendelse på den specifikke minimumstoldsats.
6
( ) Denne indrømmelse gælder kun frø, der opfylder betingelserne i direktiverne om markedsføring af frø og planter.
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PROTOKOL Nr. 3
om ordningen for indførsel til Marokko af landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet
Artikel 1
1.
For de varer med oprindelse i Fællesskabet, som er anført
i bilaget, er tolden ved indførsel i Marokko den i kolonne a) i
bilaget fastsatte. De toldnedsættelser, der er fastsat i nærværende aftale, finder sted med de procentsatser, der er anført i
kolonne c), e), g), i) og k) inden for de toldkontingenter, der er
angivet i kolonne b), d), f), h) og j).
2.
Hvis der efter aftalens undertegnelse sker en nedsættelse
af den toldsats, der anvendes erga omnes, anvendes denne
lavere sats i forbindelse med stk. 1 i stedet for den sats, der er
anført i kolonne a) i bilaget, fra datoen for anvendelsen af
nedsættelsen, dog uden at bestemmelserne i stk. 3 indskrænkes.
3.
Hvad angår de varer under position ex 1001 90 99, som
er anført i bilaget, anvendes den toldsats, der er anført i
kolonne a) i samme bilag, fra den 1. oktober 2003, og den
udgør loftet ved beregning af toldnedsættelsen.
Hvis der efter denne dato sker en toldnedsættelse erga omnes,
ændres procentsatsen i kolonne c), e), g), i) og k) efter følgende
regler:
— ved en nedsættelse erga omnes forhøjes procentsatsen med
0,275 % for hvert procentpoints nedsættelse
— ved en efterfølgende forhøjelse erga omnes nedsættes
procentsatsen med 0,275 % for hvert procentpoints forhøjelse
— ved yderligere ændringer af toldsatsen i opad- eller nedadgående retning, ændres den procentsats, der er fremkommet
ved anvendelse af ovenstående led, efter den relevante
formel.
Artikel 2
1.
For korn under KN-kode 1001 90 99 fastsættes toldkontingentet som anført i fodnote 2 i bilaget på grundlag af den
marokkanske produktion i det løbende år, således som den
ansættes og offentliggøres af de marokkanske myndigheder i
maj måned. Dette kontingent tilpasses om nødvendigt ultimo
juli, når de marokkanske myndigheder har givet meddelelse om

den endelige størrelse af den marokkanske produktion. Resultatet af tilpasningen kan dog efter aftale mellem parterne
justeres op eller ned med 5 %, afhængigt af resultatet af konsultationerne i stk. 2.
Ovennævnte toldkontingent finder ikke anvendelse i juni og juli
måned. Som led i konsultationerne i stk. 2 kan parterne aftale
at forlænge tidsplanen i takt med udsigterne for det marokkanske marked. Den kan dog højst forlænges til den 31.
august.
2. I denne sektor anvendes følgende samarbejdsordning,
således at det bliver muligt at forvalte bestemmelserne i stk. 1,
sikre det marokkanske markeds forsyninger, stabilitet og kontinuitet, stabilisere priserne på det marokkanske marked og
bevare de traditionelle handelsstrømme:
Før begyndelsen af hver importsæson, senest i anden halvdel af
maj, føres der drøftelser mellem parterne.
Under disse konsultationer drøftes markedssituationen for korn,
herunder især produktionsprognoser for blød marokkansk
hvede, lagersituationen, forbruget, producentpriser og den
mulige markedsudvikling samt mulighederne for at tilpasse
udbuddet til efterspørgslen.
3. Hvis Marokko efter denne aftales ikrafttræden indrømmer
en større toldnedsættelse for korn under KN-kode
ex 1001 90 99 for et tredjeland som led i en international
aftale, forpligter Marokko sig til at indrømme Fællesskabet
samme toldnedsættelse.
Artikel 3
Med forbehold af andre bestemmelser i denne aftale indleder
parterne, hvis importen af varer med oprindelse i Fællesskabet,
som er genstand for de i henhold til denne protokol indrømmede lempelser, i betragtning af landbrugsmarkedernes særlige
følsomhed giver anledning til alvorlige forstyrrelser af markedet
i Marokko, jf. Artikel 25 i aftalen, omgående konsultationer
med henblik på at finde en passende løsning. Marokko kan,
indtil en sådan løsning foreligger, træffe sådanne foranstaltninger, som det skønner nødvendige.

2003
KN-kode
(1)

Varebeskrivelse

Importtold (%)

ex 0102 10

2005

2006

2007 og følgende år

kontingent (t)

Nedsættelse af
told (%)

kontingent (t)

Nedsættelse af
told (%)

kontingent (t)

Nedsættelse af
told (%)

kontingent (t)

Nedsættelse af
told (%)

kontingent (t)

Nedsættelse af
told (%)

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

5 000

100,0

5 000

100,0

5 000

100,0

5 000

100,0

5 000

100,0

0105 11

Høns af arten Gallus domesticus af vægt 185 g og
derunder

2,5

600

100,0

600

100,0

600

100,0

600

100,0

600

100,0

ex 0202 20

Udskæringer af kød af hornkvæg, ikke udbenet, frosset,
undtagen »quartiers compensés«

254,0

4 000

82,3

4 000

82,3

4 000

82,3

4 000

82,3

4 000

82,3

0207 12

Høns af arten »Gallus domesticus«, ikke udskårne, frosne

110,0

200

27,3

200

27,3

200

27,3

200

27,3

200

27,3

ex 0207 27 10

Kød af kalkun, udskårne stykker, udbenede, frosne,
findelte

60,0

770

36,7

770

36,7

840

40,0

910

43,3

1 000

46,7

110,0

60

13,6

70

13,6

80

18,2

90

22,7

100

27,3

109,0

1 000

88,5

1 000

88,5

1 000

88,5

1 000

88,5

1 000

88,5

0207 27 30

Hele vinger, også uden vingespids, af kalkun, frosne

0207 27 50

Bryst og stykker deraf, af kalkun, ikke udbenede, frosne

0207 27 60

Underlår og stykker deraf, af kalkun, ikke udbenede,
frosne

0207 27 70

Lår og stykker deraf, af kalkun, ikke udbenede, frosne,
undtagen underlår og stykker deraf

0207 27 80

Andre ikke udbenede stykker af kalkun, frosne

0401 30

Fløde med fedtindhold på over 6 vægtprocent

31.12.2003

2,5
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Avlskvæg, racerene (undtagen køer)

DA

a

2004

L 345/136

BILAG

KN-kode
(1)

Varebeskrivelse

a

0402 10 19

Mælk og fløde, i pulverform, som granulat eller i anden
fast form, med fedtindhold på 1,5 vægtprocent og
derunder, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, i
pakninger af nettovægt over 2,5 kg

60,0

0402 21 11

Mælk og fløde, i pulverform, som granulat eller i anden
fast form, med fedtindhold på over 1,5 vægtprocent, ikke
tilsat sukker eller andre sødemidler, i pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder

109,0

0402 21 19

Mælk og fløde, i pulverform, som granulat eller i anden
fast form, med fedtindhold på over 11 vægtprocent, men
ikke over 27 vægtprocent, ikke tilsat sukker eller andre
sødemidler, i pakninger af nettovægt over 2,5 kg

0402 21 91

Mælk og fløde, i pulverform, som granulat eller i anden
fast form, med fedtindhold på over 27 vægtprocent, ikke
tilsat sukker eller andre sødemidler, i pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder

0402 21 99

Mælk og fløde, i pulverform, som granulat eller i anden
fast form, med fedtindhold på over 27 vægtprocent, ikke
tilsat sukker eller andre sødemidler, i pakninger af nettovægt over 2,5 kg

2007 og følgende år

kontingent (t)

Nedsættelse af
told (%)

kontingent (t)

Nedsættelse af
told (%)

kontingent (t)

Nedsættelse af
told (%)

kontingent (t)

Nedsættelse af
told (%)

kontingent (t)

Nedsættelse af
told (%)

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

4 000

72,5

4 000

100,0

3 200

20,2

72,5

4 300

100,0

3 200

20,2

72,5

4 600

100,0

3 200

20,2

72,5

4 800

100,0

3 200

20,2

72,5

100,0

3 200

20,2

L 345/137

109,0

2006

Den Europæiske Unions Tidende

Mælk og fløde, i pulverform, som granulat eller i anden
fast form, med fedtindhold på 1,5 vægtprocent og
derunder, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, i
pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder

2005

DA

0402 10 11

2004

31.12.2003

2003
Importtold (%)

KN-kode
(1)

Varebeskrivelse

a

Mælk og fløde, koncentreret, ikke tilsat sukker eller andre
sødemidler, med fedtindhold på over 8 vægtprocent, men
ikke over 10 vægtprocent, i pakninger af nettovægt
2,5 kg og derunder (undtagen mælk og fløde, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på over 1,5 vægtprocent)

0402 91 59

Mælk og fløde, koncentreret, ikke tilsat sukker eller andre
sødemidler, med fedtindhold på over 10 vægtprocent,
men ikke over 45 vægtprocent, i pakninger af nettovægt
over 2,5 kg (undtagen mælk og fløde, i pulverform, som
granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på over
1,5 vægtprocent)

0402 91 99

Mælk og fløde, koncentreret, ikke tilsat sukker eller andre
sødemidler, med fedtindhold på over 45 vægtprocent, i
pakninger af nettovægt over 2,5 kg (undtagen mælk og
fløde, i pulverform, som granulat eller i anden fast form,
med fedtindhold på over 1,5 vægtprocent)

0402 99

2005

2006

2007 og følgende år

kontingent (t)

Nedsættelse af
told (%)

kontingent (t)

Nedsættelse af
told (%)

kontingent (t)

Nedsættelse af
told (%)

kontingent (t)

Nedsættelse af
told (%)

kontingent (t)

Nedsættelse af
told (%)

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

2 600

24,8

2 600

24,8

2 600

29,4

2 600

33,9

2 600

38,6

Mælk og fløde, koncentreret, tilsat sukker eller andre
sødemidler

109,0

1 000

90,9

1 000

90,9

1 000

90,9

1 000

90,9

1 000

90,9

0403 90 11
0403 90 19
0403 90 31
0403 90 39
0403 90 51
0403 90 59

Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, kefir og anden
fermenteret eller syrnet mælk og fløde, ikke aromatiseret
eller tilsat frugt, nødder eller kakao

109,0

300

74,3

300

74,3

300

76,1

300

78,0

300

79,8

0404 10

Valle og modificeret valle, også koncentreret eller tilsat
sukker eller andre sødemidler

17,5

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

Den Europæiske Unions Tidende

109,0

DA

0402 91 31

2004

L 345/138

2003
Importtold (%)

31.12.2003

KN-kode
(1)

Varebeskrivelse

a

2004

2005

2006

2007 og følgende år

kontingent (t)

Nedsættelse af
told (%)

kontingent (t)

Nedsættelse af
told (%)

kontingent (t)

Nedsættelse af
told (%)

kontingent (t)

Nedsættelse af
told (%)

kontingent (t)

Nedsættelse af
told (%)

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

32,5

0405 20 00

Smørbare mælkefedtprodukter

50,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

0405 90 00

Andre mælkefedtstoffer

17,5

42,8

42,8

42,8

42,8

42,8

0406 20

Ost af enhver art, revet eller i pulverform

75,0

100

41,3

100

41,3

100

49,3

100

57,3

100

65,3

0406 30

Smelteost, undtagen revet eller i pulverform

75,0

100

41,3

100

41,3

100

49,3

100

57,3

100

65,3

0406 40

Blåskimmelost

75,0

100

41,3

100

41,3

100

49,3

100

57,3

100

65,3

Anden ost, undtagen ost til forarbejdning under KN-kode
0406 90 01

75,0

1 000

52,0

1 000

52,0

1 000

57,0

1 000

62,0

1 000

68,0

0406 90 01

Anden ost til forarbejdning

17,5

300

100,0

300

100,0

300

100,0

300

100,0

300

100,0

0407 00 19

Æg af høns af arten »Gallus domesticus«, samt af ænder
og perlehøns, til udrugning

52,0

200

100,0

200

100,0

200

100,0

200

100,0

200

100,0

0408 99 80

Fugleæg uden skal, friske, kogt i vand eller dampkogte,
formede, frosne eller på anden måde konserverede, også
tilsat sukker eller andre sødemidler, egnede til menneskeføde (undtagen tørrede æg og undtagen æggeblommer)

50,0

60

50,0

60

50,0

70

50,0

80

50,0

90

50,0

0409 00 00

Naturlig honning

50,0

100

30,0

100

30,0

100

30,0

100

30,0

100

30,0

0504 00 00

Tarme, blærer og maver, hele eller stykker deraf, af andre
dyr end fisk

32,5

1 000

100,0

1 000

100,0

1 200

100,0

1 400

100,0

1 600

100,0

ex 0406 90

52

69,2

8 200

69,2

8 500

69,2

8 700

69,2

9 000

69,2

L 345/139

50

8 200
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Smør

DA

0405 10

31.12.2003

2003
Importtold (%)

KN-kode
(1)

Varebeskrivelse

a

Løg, rod- og stængelknolde, rodstokke og jordstængler,
også i vækst eller i blomst; cikorieplanter og -rødder,
undtagen cikorierødder henhørende under pos. 1212

17,5

2005

2006

2007 og følgende år

kontingent (t)

Nedsættelse af
told (%)

kontingent (t)

Nedsættelse af
told (%)

kontingent (t)

Nedsættelse af
told (%)

kontingent (t)

Nedsættelse af
told (%)

kontingent (t)

Nedsættelse af
told (%)

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

200

100,0

200

100,0

200

100,0

200

100,0

200

100,0

500

100,0

500

100,0

500

100,0

500

100,0

500

100,0

DA

0601

2004

L 345/140

2003
Importtold (%)

32,5

50

0602 20

2,5

17,5

50

Grøntsagsplanter og jordbærplanter

17,5

1 150

100,0

1 150

100,0

1 300

100,0

1 450

100,0

1 600

100,0

0602 90 45

Stiklinger med rod samt ungplanter, træer og buske til
friland (undtagen frugt- og skovtræer)

50,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

0602 90 99

Andre stueplanter, levende (undtagen stiklinger med rod
samt ungplanter og undtagen blomsterplanter med
knopper eller blomster)

17,5

300

42,9

300

42,9

400

57,1

500

71,4

600

100,0

0701 10 00

Læggekartofler, friske eller kølede

40,0

50 000

37,5

50 000

37,5

50 000

37,5

50 000

37,5

50 000

37,5

0703 20 00

Hvidløg, friske eller kølede

50,0

1 000

100,0

1 000

100,0

1 150

100,0

1 300

100,0

1 500

100,0

0712 90 50
0712 90 90

Gulerødder, andre grøntsager og blandinger af
grøntsager, tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere tilberedte

50,0

150

50,0

150

50,0

150

50,0

150

50,0

150

50,0

31.12.2003

0602 90 30

Den Europæiske Unions Tidende

Træer og buske, også podede, af den art, der bærer spiselige frugter eller nødder; vinplanter med rod, også
podede

KN-kode
(1)

Varebeskrivelse

a

2004

2005

2006

2007 og følgende år

kontingent (t)

Nedsættelse af
told (%)

kontingent (t)

Nedsættelse af
told (%)

kontingent (t)

Nedsættelse af
told (%)

kontingent (t)

Nedsættelse af
told (%)

kontingent (t)

Nedsættelse af
told (%)

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

450

100,0

450

100,0

450

100,0

450

100,0

450

100,0

0713 10 90

Ærter (Pisum sativum), udbælgede og tørrede, også
afskallede eller flækkede (undtagen til udsæd)

50,0

350

24,0

350

24,0

350

28,0

350

32,0

350

36,0

0713 33 90

Havebønner (Phaseolus vulgaris), udbælgede og tørrede,
også afskallede eller flækkede (undtagen til udsæd)

50,0

150

50,0

150

50,0

150

50,0

150

50,0

150

50,0

ex 0713 50 00

Valskbønner (Vicia faba var. major) og hestebønner (Vicia
faba var. equina, Vicia faba var. minor), tørrede, udbælgede, til udsæd

25,0

4 200

40,0

4 200

50,0

4 200

60,0

4 200

70,0

4 200

80,0

0713 90 90

Andre bælgfrugter, udbælgede og tørrede, også afskallede
eller flækkede, ikke til udsæd

50,0

3 600

20,0

3 600

20,0

3 600

26,0

3 600

30,0

3 600

42,0

0802 12 90

Mandler, søde, friske eller tørrede, afskallede

50,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

0802 22 00

Hasselnødder »Corylus«-arter, friske eller tørrede, afskallede

50,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

0802 90

Andre nødder, friske eller tørrede, med skal eller afskallede

50,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

0804 40 00

Avocadoer, friske eller tørrede

52,0

100

23,1

100

23,1

100

28,8

100

32,7

100

44,2

0806 20

Druer, tørrede

52,0

100

23,1

100

23,1

100

28,8

100

32,7

100

44,2

Æbler, friske, fra 1. februar til 30. april

52,0

2 000

100,0

2 000

100,0

2 000

100,0

2 000

100,0

2 000

100,0

0808 20 50

Pærer, friske, fra 1. februar til 30. april

52,0

300

100,0

300

100,0

300

100,0

300

100,0

300

100,0

0810 50 00

Kiwifrugter, friske

50,0

100

50,0

100

50,0

100

50,0

100

50,0

100

50,0

ex 0808 10
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17,5

Den Europæiske Unions Tidende

Ærter (Pisum sativum), udbælgede og tørrede, til udsæd

DA

0713 10 10

31.12.2003

2003
Importtold (%)

KN-kode
(1)

Varebeskrivelse

a

2004

2005

2006

2007 og følgende år

kontingent (t)

Nedsættelse af
told (%)

kontingent (t)

Nedsættelse af
told (%)

kontingent (t)

Nedsættelse af
told (%)

kontingent (t)

Nedsættelse af
told (%)

kontingent (t)

Nedsættelse af
told (%)

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

Svesker

52,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

1001 10 00

Hård hvede fra 1. december til 31. marts

75 (a)

5 000

25,0

5 000

25,0

5 000

25,0

5 000

25,0

5 000

25,0

Spelt, blød hvede og blandsæd af hvede og rug (undtagen
til udsæd)

135 (a)

ex 1001 90 99

38,0

1 060 000
(2)
Article 2

38,0

1 060 000
(2)
Article 2

38,0

1 060 000
(2)
Article 2

38,0

1 060 000
(2)
Article 2

38,0

Byg, til udsæd

36,0

2 000

100,0

2 000

100,0

2 000

100,0

2 000

100,0

2 000

100,0

ex 1003 00 90

Byg (undtagen byg til udsæd og byg til brygning), fra 1.
december til 31. marts

35 (b)

100 000

20,0

100 000

20,0

100 000

20,0

100 000

20,0

100 000

20,0

ex 1003 00 90

Byg, til brygning

35 (b)

10 000

100,0

10 000

100,0

12 000

100,0

14 000

100,0

16 000

100,0

2,5

800

100,0

800

100,0

800

100,0

800

100,0

800

100,0

2,5

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

35 (b)

2 000

(3)

2 000

(3)

2 000

(3)

2 000

(3)

2 000

(3)

2,5

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

200

100,0

200

100,0

200

100,0

200

100,0

200

100,0

1004 00 00

Havre
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1003 00 10

1 060 000
(2)
Article 2

DA

0813 20 00
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2003
Importtold (%)

25

30

Majs, til udsæd

1005 90 00

Majs (undtagen til udsæd)

1006 10 10

Uafskallet ris, til udsæd

1006 30

Delvis sleben eller sleben ris, også poleret eller glaseret

140 (c)

31.12.2003

1005 10

KN-kode
(1)

Varebeskrivelse

a

2004

2005

2006

2007 og følgende år

kontingent (t)

Nedsættelse af
told (%)

kontingent (t)

Nedsættelse af
told (%)

kontingent (t)

Nedsættelse af
told (%)

kontingent (t)

Nedsættelse af
told (%)

kontingent (t)

Nedsættelse af
told (%)

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

25 (d)

3 000

100,0

3 000

100,0

3 000

100,0

3 000

100,0

3 000

100,0

1107 10 19
1107 10 99

Malt, ikke brændt, undtagen formalet

40,0

5 000

25,0

5 000

25,0

5 000

25,0

5 000

25,0

5 000

25,0

1108 12 00

Majsstivelse

32,5

800

23,1

800

23,1

800

23,1

800

23,1

800

23,1

1108 13 00

Kartoffelstivelse

32,5

500

23,1

500

23,1

500

23,1

500

23,1

500

23,1

Rybsfrø og rapsfrø, også knuste (bestemt til findeling)

2,5

1 250

100,0

1 250

100,0

1 500

100,0

1 750

100,0

2 000

100,0

Solsikkefrø, til udsæd

2,5

250

100,0

250

100,0

250

100,0

250

100,0

250

100,0

Solsikkefrø, også knuste (undtagen frø til udsæd, afskallede frø og uafskallede frø med grå- og hvidstribet skal),
bestemt til findeling

2,5

2 500

100,0

2 500

100,0

3 000

100,0

3 500

100,0

4 000

100,0

25,0

150

100,0

150

100,0

150

100,0

150

100,0

150

100,0

ex 1205 90 00

1206 00 10

ex 1206 00 99

Sennepsfrø, også knuste (undtagen til udsæd)

1209 10 00

Sukkerroefrø, til udsæd

2,5

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

1209 21 00

Lucernefrø, til udsæd

2,5

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0
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Den Europæiske Unions Tidende

Sorghum (undtagen hybridsorghum til udsæd)

DA

1007 00 90

31.12.2003

2003
Importtold (%)

KN-kode
(1)

Varebeskrivelse

a

Grøntsagsfrø, til udsæd

1212 10 10
1212 10 91

2005

2006

2007 og følgende år

kontingent (t)

Nedsættelse af
told (%)

kontingent (t)

Nedsættelse af
told (%)

kontingent (t)

Nedsættelse af
told (%)

kontingent (t)

Nedsættelse af
told (%)

kontingent (t)

Nedsættelse af
told (%)

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

100,0

1 200

100,0

1 200

100,0

1 200

100,0

1 200

100,0

Johannesbrød og frø af johannesbrød, med skal, ikke
knust eller formalet

32,5

200

100,0

200

100,0

200

100,0

200

100,0

200

100,0

1213 00 00

Halm og avner af korn, ubearbejdet, også hakket,
formalet, presset eller som pellets

25-40

1 150

100,0

1 150

100,0

1 150

100,0

1 150

100,0

1 150

100,0

1214

Kålroer, runkelroer, andre foderrodfrugter, hø, lucerne,
kløver, esparsette, foderkål, lupin, vikker og lignende
foderprodukter, også som pellets

2,5

61 000

100,0

61 000

100,0

61 000

100,0

61 000

100,0

61 000

100,0

1507 10 90

Sojabønneolie, rå, også afslimet (undtagen sojabønneolie
til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af næringsmidler)

2,5

30 000

100,0

30 000

100,0

30 000

100,0

30 000

100,0

30 000

100,0

ex 1507 90

Sojabønneolie og fraktioner deraf, også raffinerede,
emballeret

25,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

ex 1508 90

Jordnøddeolie og fraktioner deraf, også raffinerede,
emballeret

52,05

500

32,7

500

32,7

500

32,7

500

32,7

500

32,7

4 000

100,0

4 000

100,0

4 000

100,0

4 000

100,0

4 000

100,0

1509 10 90

Jomfruolie, undtagen bomolie

1512 11 91

Solsikkeolie, rå (undtagen solsikkeolie til teknisk eller
industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af næringsmidler)

2,5

31.12.2003

1 200
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2,5

DA

1209 91

2004
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2003
Importtold (%)

KN-kode
(1)

Varebeskrivelse

a

ex 1514 19 90

Rybsolie og rapsolie, rå

Rybsolie og rapsolie med lavt indhold af erucasyre »ikkeflygtige olie, som har et indhold af erucasyre på under 2
vægtprocent« samt fraktioner deraf, også raffinerede, men
ikke kemisk modificerede (undtagen rå olie og olie til
teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra fremstilling
af næringsmidler), emballeret

2005

2006

2007 og følgende år

kontingent (t)

Nedsættelse af
told (%)

kontingent (t)

Nedsættelse af
told (%)

kontingent (t)

Nedsættelse af
told (%)

kontingent (t)

Nedsættelse af
told (%)

kontingent (t)

Nedsættelse af
told (%)

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

2,5

12 500

100,0

12 500

100,0

15 000

100,0

17 500

100,0

20 000

100,0

25,0

600

100,0

600

100,0

600

100,0

600

100,0

600

100,0

2,5

125

100,0

125

100,0

125

100,0

125

100,0

125

100,0

1515 90 40
1515 90 59

Andre vegetabilske olier, rå

2,5

50

100,0

50

100,0

50

100,0

75

100,0

100

100,0

1515 90 60
1515 90 99

Andre vegetabilske olier og fraktioner deraf

25,0

150

100,0

150

100,0

150

100,0

150

100,0

150

100,0

ex 2002 90

Tomater, tilberedt eller konserveret på anden måde end
med eddike eller eddikesyre (undtagen hele eller i
stykker), i pakninger af nettovægt over 1 kg

50,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

2003 10
2003 90

Svampe, tilberedt eller konserveret på anden måde end
med eddike eller eddikesyre

50,0

200

70,0

200

70,0

200

80,0

200

90,0

200

100,0

2004 10 10

Kartofler, kogte eller på anden måde varmebehandlede,
men ikke yderligere tilberedt, frosne

25,0

1 000

60,0

1 000

60,0

1 000

60,0

1 000

60,0

1 000

60,0

2005 40 00
2005 51 00

Ærter »Pisum sativum« og bønner »Vigna-arter,
Phaseolus-arter«, udbælgede, tilberedt eller konserveret på
anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne

50,0

100

50,0

100

50,0

100

50,0

100

50,0

100

50,0
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Linolie, rå

Den Europæiske Unions Tidende

1515 11

DA

1514 11

2004

31.12.2003

2003
Importtold (%)

KN-kode
(1)

Varebeskrivelse

a

2004

2005

2006

2007 og følgende år

kontingent (t)

Nedsættelse af
told (%)

kontingent (t)

Nedsættelse af
told (%)

kontingent (t)

Nedsættelse af
told (%)

kontingent (t)

Nedsættelse af
told (%)

kontingent (t)

Nedsættelse af
told (%)

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

100

10,0

100

10,0

100

20,0

100

20,0

100

30,0

ex 2007 10 10
2007 10 91
ex 2007 10 99
2007 99 20
2007 99 31
2007 99 35
ex 2007 99 39
2007 99 51
2007 99 55
ex 2007 99 58
2007 99 91
2007 99 93
ex 2007 99 98

Syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugt- eller nøddepuré,
undtagen af citrusfrugter, jordbær og abrikoser

50,0

150

20,0

150

20,0

200

30,0

250

40,0

300

50,0

2008 19 13
2008 19 19

Mandler og pistacienødder, ristede, samt nødder og andre
kerner og frø, herunder blandinger, tilberedt eller konserveret, i pakninger af nettovægt over 1 kg

50,0

100

20,0

100

20,0

100

30,0

100

40,0

100

50,0

2008 70 61
2008 70 71
2008 70 79

Ferskner, herunder nektariner, tilberedt eller konserveret,
ikke tilsat alkohol, men tilsat sukker

50,0

150

20,0

150

20,0

150

30,0

150

40,0

150

50,0

2009 79 19
2009 79 99

Æblesaft, ikke gæret og ikke tilsat alkohol, koncentreret

50,0

300

100,0

300

100,0

300

100,0

300

100,0

300

100,0

ex 2009 80 79
2009 80 88
2009 80 99

Saft af frugter eller grøntsager, ikke gæret, koncentreret

50,0

500

70,0

500

70,0

580

80,0

660

90,0

730

100,0

31.12.2003
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Oliven, tilberedt eller konserveret på anden måde end
med eddike eller eddikesyre, ikke frosne

DA

2005 70 10
2005 70 90
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2003
Importtold (%)

KN-kode
(1)

Varebeskrivelse

a

2004

2005

2006

2007 og følgende år

kontingent (t)

Nedsættelse af
told (%)

kontingent (t)

Nedsættelse af
told (%)

kontingent (t)

Nedsættelse af
told (%)

kontingent (t)

Nedsættelse af
told (%)

kontingent (t)

Nedsættelse af
told (%)

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

2204 10

Mousserende vin

52,0

3 000 hl

23,1

3 000 hl

23,1

3 000 hl

32,7

3 000 hl

42,3

3 000 hl

53,8

2204 21

Anden vin, i beholdere med indhold af 2 liter eller
derunder

52,0

6 000 hl

23,1

6 000 hl

23,1

6 000 hl

32,7

6 000 hl

42,3

6 000 hl

53,8

2204 29

Anden vin, i beholdere med indhold af over 2 liter

52,0

12 000 hl

23,1

12 000 hl

23,1

12 000 hl

32,7

12 000 hl

42,3

12 000 hl

53,8

2302 30 10
2302 30 90

Klid og andre restprodukter, også i form af piller »pellets«,
fra sigtning, formaling eller anden bearbejdning af hvede

2,5

3 000

100,0

3 000

100,0

3 500

100,0

4 200

100,0

5 000

100,0

2302 40 10
2302 40 90

Klid og andre restprodukter, også i form af piller »pellets«,
fra sigtning, formaling eller anden bearbejdning af andre
kornsorter

2,5

12 500

100,0

12 500

100,0

15 000

100,0

17 500

100,0

20 000

100,0

2303 20 11
2303 20 18

Roeaffald

2,5

40 000

100,0

40 000

100,0

50 000

100,0

60 000

100,0

72 000

100,0

2303 20 90

Bagasse og andre affaldsprodukter fra sukkerfremstilling
(undtagen roeaffald)

32,5

5 000

100,0

5 000

100,0

5 000

100,0

5 000

100,0

5 000

100,0

2309 10

Hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg

32,5

1 000

38,5

1 000

38,5

1 000

38,5

1 000

38,5

1 000

38,5

L 345/147
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Blandinger af frugtsafter, herunder druemost, og grøntsagssafter (undtagen af æble, pære, citrusfrugter, ananas og
tropiske frugter, ikke tilsat sukker)

DA

2009 90 59
2009 90 98

31.12.2003

2003
Importtold (%)

KN-kode
(1)

Varebeskrivelse

a

2004

2005

2006

2007 og følgende år

kontingent (t)

Nedsættelse af
told (%)

kontingent (t)

Nedsættelse af
told (%)

kontingent (t)

Nedsættelse af
told (%)

kontingent (t)

Nedsættelse af
told (%)

kontingent (t)

Nedsættelse af
told (%)

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

Andre tilberedninger af den art, der bruges til dyrefoder
(kun coccidiostatika på bærer, cholin, 70, præparater til
fiskefoder, antibiotika, mælkeerstatninger, tørret roemelasse, rester fra stivelsesproduktion, men ikke forblandinger)

17,5

6 000

100,0

6 000

100,0

9 000

100,0

12 000

100,0

15 000

100,0

ex 2309 90 99

Forblandinger af den art der anvendes som dyrefoder

52,0

1 000

51,9

1 000

51,9

1 000

51,9

1 000

51,9

1 000

51,9

»Sun cured« Orient-tobak, ikke strippet
»Dark air cured« tobak, ikke strippet
Tobak, delvis eller helt strippet, men ikke yderligere fabrikeret

17,5

200

100,0

200

100,0

300

100,0

400

100,0

500

100,0

2401 10 60
2401 10 70
2401 20 90

Denne sats gælder for varer til en værdi af 1 000 Dh/ton og derunder, mens der for varer til en værdi af over 1 000 Dh/ton anvendes en importtold på 2,5 %.
Denne sats gælder for varer til en værdi af 800 Dh/ton og derunder, mens der for varer til en værdi af over 800 Dh/ton anvendes en importtold på 2,5 %.
Denne sats gælder for varer til en værdi af 3 000 Dh/ton og derunder, mens der for varer til en værdi af over 3 000 Dh/ton anvendes en importtold på 16 %.
Denne sats gælder for varer til en værdi af 800 Dh/ton og derunder, mens der for varer til en værdi af over 800 Dh/ton anvendes en importtold på 16 %.
Denne sats anvendes på toldværdien. Når toldværdien er mindre end 3 500 Dh/ton, anvendes der en tillægsimporttold på 123 % på forskellen mellem den fastsatte tærskel (3 500 Dh/ton) og toldværdien.
Varebeskrivelsen anses kun for at være vejledende, jf. dog reglerne for gennemførelsen af den kombinerede nomenklatur, idet præferenceordningen inden for rammerne af dette bilag bestemmes af KN-koderne i forordning (EF) nr. 1832/
2002 (EFT L 290 af 28.10.2002, s. 1). I de tilfælde, hvor der er anført »ex« KN-koder, fastlægges præferenceordningen ved anvendelse af KN-koden og den dertil svarende varebeskrivelse tilsammen.
(2) Skulle den marokkanske produktion af blød hvede (P) overstige 2,1 mio. ton, nedsættes kontingentet (Q) efter formlen Q (mio. ton) = 2,59–0,73*P (mio. ton), ned til 400 000 ton svarende til en marokkansk produktion på 3 000 000
ton eller derover.
(3) Præferencesatsen er på 2,5 %.

Den Europæiske Unions Tidende

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(1)

DA

ex 2309 90

L 345/148

2003
Importtold (%)

31.12.2003

31.12.2003

DA
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Fælles erklæring
Parterne er enige om at revurdere situationen for toldpræferencerne i protokol nr. 3, herunder følgende
varer: animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier henhørende under KN-kode 1515 19 10, 1515 90 60,
1515 90 99, 1516 10 90, 1516 20 95, 1516 20 96 og 1516 20 98 samt roesukker under 1701 12 90, i
overensstemmelse med målet i associeringsaftalens artikel 16.

Fælles erklæring
Parterne konstaterer, at Kongeriget Marokko anvender denne aftales bestemmelser i en ordning for udbud
af importlicenser til forvaltning af præferencekontingenterne.
Hvis denne ordning ændres, eller hvis der indføres et system for direkte betaling, er parterne enige om at
drøfte sagen i samråd i henhold til artikel 20 i associeringsaftalen.
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RÅDETS AFGØRELSE
af 22. december 2003
om midlertidig anvendelse af en bilateral aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken
Belarus om handel med tekstilvarer
(2003/915/EF)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 133 sammenholdt med artikel 300,
første punktum,

Artikel 2

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

Den bilaterale aftale anvendes midlertidigt fra den 1. januar
2004 i afventning af den formelle indgåelse og under forudsætning af, at Republikken Belarus også anvender den midlertidigt (1).

ud fra følgende betragtninger:

Teksten til den bilaterale aftale er knyttet til denne afgørelse.

(1)

Kommissionen har på Fællesskabets vegne ført forhandlinger om en bilateral aftale om forlængelse med et år af
den eksisterende bilaterale aftale med Republikken
Belarus om handel med tekstilvarer, samt protokollerne
dertil med kvantitative lofter, der er tilpasset for at tage
hensyn til de årlige stigningssatser og udvidelsen af Den
Europæiske Union.

(2)

Aftalen bør undertegnes på Fællesskabets vegne under
forudsætning af indgåelse på et senere tidspunkt.

(3)

Den bilaterale aftale bør anvendes midlertidigt fra den 1.
januar 2004 i afventning af afslutningen af procedurerne
for dens indgåelse under forudsætning af, at Republikken
Belarus også anvender den midlertidigt —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Med forbehold af senere indgåelse bemyndiges formanden for
Rådet til at udpege de personer, som er beføjet til på EF's vegne
at undertegne aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Belarus om ændring af
aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken
Belarus om handel med tekstilvarer, paraferet den 1. april
1993, senest ændret ved aftalen i form af brevveksling, paraferet den 11. november 1999, i det følgende benævnt »den bilaterale aftale«.

Artikel 3
1. Skulle Belarus misligholde sine forpligtelser i henhold til
stk. 2.5 i den bilaterale aftale, nedsættes kontingentet for 2004
til det gældende niveau i 2003.
2. Afgørelsen om gennemførelse af stk. 1 træffes efter den
procedure, der er omhandlet i artikel 17 i Rådets forordning
(EØF) nr. 3030/93 af 12. oktober 1993 om den fælles importordning for visse tekstilvarer fra tredjelande (2).
Artikel 4
Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.
Den har virkning på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2003.
På Rådets vegne
G. ALEMANNO

Formand

(1) Datoen, fra hvilken den midlertidige anvendelse får virkning, offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, serie C.
(2) EFT L 275 af 8.11.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
138/2003 (EFT L 23 af 28.1.2003, s. 1).
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AFTALE I FORM AF BREVVEKSLING
mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Belarus om ændring af aftalen mellem Det
Europæiske Fællesskab og Republikken Belarus om handel med tekstilvarer, paraferet den 1. april
1993, senest ændret ved aftalen i form af brevveksling, paraferet den 11. november 1999
A. Brev fra Rådet for Den Europæiske Union
Hr.,
1.

Jeg har den ære at henvise til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Belarus om
handel med tekstilvarer, paraferet den 1. april 1993, senest ændret og forlænget ved aftalen i form af
brevveksling, paraferet den 11. november 1999 (i det følgende benævnt »aftalen«).

2.

Da aftalen udløber den 31. december 2003, vedtager Det Europæiske Fællesskab og Republikken
Belarus i overensstemmelse med aftalens artikel 19, stk. 1, at forlænge aftalens varighed med en yderligere periode på et år med følgende ændringer og på følgende betingelser:

2.1. Bilag I, hvori angives de i aftalens artikel 1 omhandlede produkter, erstattes med tillæg 1 til dette
brev.
2.2. Artikel 19, stk. 1, andet og tredje punktum, i aftalen affattes således:
»Den anvendes indtil den 31. december 2004.«
2.3. Bilag II, hvori angives de kvantitative restriktioner for eksport fra Republikken Belarus til Det Europæiske Fællesskab, erstattes med tillæg 2 til dette brev.
2.4. Bilaget til protokol C, hvori er angivet de kvantitative restriktioner for eksport fra Republikken Belarus
til Det Europæiske Fællesskab efter passiv forædling i Republikken Belarus, erstattes for perioden fra 1.
januar 2004 til 31. december 2004 med tillæg 3 til dette brev.
2.5. Importen i Belarus af tekstilvarer og beklædningsgenstande med oprindelse i Det Europæiske Fællesskab pålægges i 2004 en told på ikke over den for 2003 gældende i henhold til tillæg 4 i aftalen i
form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Belarus, paraferet den 11.
november 1999.
Anvendes disse satser ikke, har Fællesskabet ret til for aftalens resterende løbetid at genindføre de
kvantitative restriktioner, der gjaldt for 2003 på et pro rata-grundlag som omhandlet i brevvekslingen,
paraferet den 11. november 1999.
3.

Skulle Republikken Belarus blive medlem af Verdenshandelsorganisationen inden aftalens udløb,
afvikles de gældende restriktioner i etaper inden for rammerne af WTO-aftalen om tekstilvarer og
beklædningsgenstande og Republikken Belarus' protokol om tiltrædelse af WTO. Desuden anvendes
bestemmelserne i artikel 2, stk. 2 og 3, artikel 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, protokol A,
protokol B, protokol C, godkendt protokollat nr. 1, godkendt protokollat nr. 2, godkendt protokollat
nr. 3, godkendt protokollat nr. 4 og godkendt protokollat nr. 6 fortsat som et administrativt arrangement, jf. artikel 2, stk. 17, i WTO-aftalen om tekstilvarer og beklædningsgenstande.

4.

Jeg ville være Dem taknemmelig, såfremt De vil bekræfte, at Deres regering er indforstået med det
ovenfor anførte. Er dette tilfældet, træder denne aftale i form af brevveksling i kraft på den første dag i
måneden efter den dag, på hvilken parterne har meddelt hinanden, at de nødvendige juridiske procedurer i så henseende er afsluttet. I mellemtiden anvendes den midlertidigt fra den 1. januar 2004
under forudsætning af gensidighed.

Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.
For Rådet for Den Europæiske Union
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Tillæg 1

Bilag I til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Belarus om handel med tekstilvarer, paraferet den 1. april 1993,
som indeholder tekstilvarekategorierne og varebeskrivelsen, erstattes med bilag I til forordning (EØF) nr. 3030/93 (1). Det
vedtages, at varebeskrivelsen, uden at dette berører tariferingsbestemmelserne i den kombinerede nomenklatur, betragtes
som værende alene af vejledende karakter, eftersom varerne i hver kategori bestemmes i dette bilag af KN-koder. Er der
anført »ex« foran KN-koden, bestemmes varerne i hver kategori af KN-koden og den tilsvarende varebeskrivelse.

(1) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 91.
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Tillæg 2
BILAG II

Belarus

Gruppe IA

Gruppe IB

Gruppe IIA

Gruppe IIB

Gruppe IIIA

Gruppe IIIB

Gruppe IV

Enhed

2004-kontingent fra 1.
januar 2004

2004-kontingent fra 1. maj
2004

1

tons

1 480

1 532

2

tons

3 765

4 334

3

tons

218

225

4

1 000 stk.

1 073

1 135

5

1 000 stk.

954

1 012

6

1 000 stk.

838

854

7

1 000 stk.

830

843

8

1 000 stk.

953

1 062

9

tons

346

347

20

tons

306

307

22

tons

387

473

23

tons

242

243

39

tons

218

219

12

1 000 par

5 611

5 675

13

1 000 stk.

2 533

2 574

15

1 000 stk.

959

969

16

1 000 stk.

175

176

21

1 000 stk.

839

850

24

1 000 stk.

732

764

26/27

1 000 stk.

1 012

1 023

29

1 000 stk.

351

352

73

1 000 stk.

296

302

83

tons

170

173

33

tons

366

370

36

tons

1 174

1 178

37

tons

440

441

50

tons

142

186

67

tons

322

323

74

1 000 stk.

342

346

90

tons

188

189

115

tons

83

83

117

tons

973

1 210

118

tons

426

427

Kategori
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Tillæg 3
Bilag til protokol C
Kategori

Enhed

1. januar 2004

1. maj 2004

4

1 000 stk.

4 420

4 432

5

1 000 stk.

6 167

6 179

6

1 000 stk.

7 524

7 526

7

1 000 stk.

5 582

5 586

8

1 000 stk.

1 858

1 966

12

1 000 stk.

4 163

4 163

13

1 000 stk.

412

419

15

1 000 stk.

3 225

3 228

16

1 000 stk.

736

736

21

1 000 stk.

2 402

2 403

24

1 000 stk.

509

526

26/27

1 000 stk.

2 598

2 598

29

1 000 stk.

1 221

1 221

73

1 000 stk.

4 678

4 679

83

tons

622

622

74

1 000 stk.

816

816
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B. Brev fra regeringen for Republikken Belarus

Hr.,
Jeg har den ære at henvise til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Belarus om handel
med tekstilvarer, paraferet den 1. april 1993, senest ændret og forlænget ved aftalen i form af brevveksling,
paraferet den 11. november 1999 (i det følgende benævnt »aftalen«). Jeg skal hermed anerkende modtagelsen af Deres brev af … med følgende ordlyd:
»Hr.,
1.

Jeg har den ære at henvise til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Belarus
om handel med tekstilvarer, paraferet den 1. april 1993, senest ændret og forlænget ved aftalen i
form af brevveksling, paraferet den 11. november 1999 (i det følgende benævnt »aftalen«).

2.

Da aftalen udløber den 31. december 2003, vedtager Det Europæiske Fællesskab og Republikken
Belarus i overensstemmelse med aftalens artikel 19, stk. 1, at forlænge aftalens varighed med en
yderligere periode på et år med følgende ændringer og på følgende betingelser:

2.1. Bilag I, hvori angives de i aftalens artikel 1 omhandlede produkter, erstattes med tillæg 1 til dette
brev.
2.2. Artikel 19, stk. 1, andet og tredje punktum, i aftalen affattes således:
»Den anvendes indtil den 31. december 2004.«
2.3. Bilag II, hvori angives de kvantitative restriktioner for eksport fra Republikken Belarus til Det
Europæiske Fællesskab, erstattes med tillæg 2 til dette brev.
2.4. Bilaget til protokol C, hvori er angivet de kvantitative restriktioner for eksport fra Republikken
Belarus til Det Europæiske Fællesskab efter passiv forædling i Republikken Belarus, erstattes for
perioden fra 1. januar 2004 til 31. december 2004 med tillæg 3 til dette brev.
2.5. Importen i Belarus af tekstilvarer og beklædningsgenstande med oprindelse i Det Europæiske
Fællesskab pålægges i 2004 en told på ikke over den for 2003 gældende i henhold til tillæg 4 i
aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Belarus, paraferet den 11. november 1999.
Anvendes disse satser ikke, har Fællesskabet ret til for aftalens resterende løbetid at genindføre de
kvantitative restriktioner, der gjaldt for 2003 på et pro rata-grundlag som omhandlet i brevvekslingen, paraferet den 11. november 1999.
3.

Skulle Republikken Belarus blive medlem af Verdenshandelsorganisationen inden aftalens udløb,
afvikles de gældende restriktioner i etaper inden for rammerne af WTO-aftalen om tekstilvarer og
beklædningsgenstande og Republikken Belarus' protokol om tiltrædelse af WTO. Desuden
anvendes bestemmelserne i artikel 2, stk. 2 og 3, artikel 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, protokol A, protokol B, protokol C, godkendt protokollat nr. 1, godkendt protokollat nr. 2,
godkendt protokollat nr. 3, godkendt protokollat nr. 4 og godkendt protokollat nr. 6 fortsat som
et administrativt arrangement, jf. artikel 2, stk. 17, i WTO-aftalen om tekstilvarer og beklædningsgenstande.

4.

Jeg ville være Dem taknemmelig, såfremt De vil bekræfte, at Deres regering er indforstået med det
ovenfor anførte. Er dette tilfældet, træder denne aftale i form af brevveksling i kraft på den første
dag i måneden efter den dag, på hvilken parterne har meddelt hinanden, at de nødvendige juridiske procedurer i så henseende er afsluttet. I mellemtiden anvendes den midlertidigt fra den 1.
januar 2004 under forudsætning af gensidighed.

Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.«
Jeg har den ære hermed at bekræfte, at min regering er indforstået med indholdet af den pågældende skrivelse.
Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.
For Regeringen for Republikken Belarus
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RÅDETS AFGØRELSE
af 22. december 2003
om ændring af afgørelse 2001/131/EF om afslutning af konsultationsproceduren med Haiti i
henhold til artikel 96 i AVS-EF-partnerskabsaftalen
(2003/916/EF)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til AVS-EF-partnerskabsaftalen (1), som trådte
i kraft den 1. april 2003, særlig artikel 96,
under henvisning til den interne aftale mellem repræsentanterne
for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet om de foranstaltninger, der skal træffes, og de procedurer, der skal følges
ved gennemførelsen af AVS-EF-partnerskabsaftalen (2), særlig
artikel 3,
under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

På grundlag af afgørelse 2001/131/EF (3) er den finansielle bistand til Haiti delvis suspenderet som »relevante
foranstaltninger« i henhold til artikel 96, stk. 2, litra c), i
AVS-EF-partnerskabsaftalen.
Gyldigheden af afgørelse 2001/131/EF udløber den 31.
december 2003 og indeholder bestemmelser om en revision af foranstaltningerne inden denne dato.
De demokratiske principper efterleves stadig ikke i Haiti.
Tiltag, der tager sigte på at bidrage til demokratiseringen
og at styrke retsstaten og valgprocessen, fortjener dog at
blive støttet, især i forbindelse med de opgaver, som blev
pålagt Organisationen af Amerikanske Stater ved dens
resolution 806, 822 og 1959. Der bør yderligere træffes
foranstaltninger til direkte gavn for Haitis befolkning til

(1) EFT L 317 af 15.12.2000, s. 3. Ændret ved afgørelse nr. 1/2003
(EUT L 141 af 7.6.2003, s. 25).
(2) EFT L 317 af 15.12.2000, s. 376.
(3) EFT L 48 af 17.2.2001, s. 31. Senest ændret ved afgørelse 2003/53/
EF (EFT L 20 af 24.1.2003, s. 23).

styrkelse af civilsamfundet og den private sektor, bekæmpelse af fattigdommen og ydelse af humanitær bistand
og katastrofebistand —
TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Afgørelse 2001/131/EF ændres således:
1) Artikel 3 ændres således:
i) I stk. 2 ændres »den 31. december 2003« til »den 31.
december 2004«.
ii) Stk. 3 affattes således:
»Den tages op til fornyet overvejelse med jævne
mellemrum og senest efter seks måneder.«
2) Bilaget erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.
Artikel 2
Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.
Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2003.
På Rådets vegne
G. ALEMANNO

Formand
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BILAG
Udkast til brev til Haitis regering
Hr.,
Den Europæiske Union lægger stor vægt på bestemmelserne i artikel 9 i AVS-EF-partnerskabsaftalen. De demokratiske
principper og retsstaten, som ligger til grund for AVS-EF-partnerskabet, er væsentlige elementer i aftalen og udgør
grundstenen i vore forbindelser.
Den Europæiske Union beklagede i sit brev af 31. januar 2001, at det ikke har været muligt at finde en tilfredsstillende
løsning, der kan afhjælpe krænkelserne af Haitis valglov. Den meddelte Dem, at der ville blive truffet relevante foranstaltninger som fastsat i AVS-EF-partnerskabsaftalens artikel 96, stk. 2, litra c). I sine breve af 23. januar 2002 og 24. januar
2003 tog Unionen sin afgørelse af 29. januar 2001 op til ny vurdering med henblik på at skabe mulighed for gradvis
genetablering af de af disse foranstaltninger omfattede samarbejdsinstrumenter under forudsætning af, at målsætningerne
for valgprocessen opfyldes.
I dag, efter mere end tre års politisk krise, er Unionen af den opfattelse, at de demokratiske principper stadig ikke efterleves i Haiti. Den anerkender dog de mange internationale og lokale tiltag, der er iværksat som bidrag til at løse denne
krise, bl.a. af Organisationen af Amerikanske Stater (OAS) og Det Caribiske Fællesskab (CARICOM), og bekræfter sin vilje
til at støtte disse bestræbelser. Den haitiske regering har i overensstemmelse hermed inden for rammerne af OAS' resolution 822 givet tilsagn om, at den i højere grad vil sætte ind på at genetablere et klima af sikkerhed og tillid i landet,
herunder afslutte undersøgelserne af alle former for politisk begrundet kriminalitet og udbygge afvæbningsprogrammerne. Den Europæiske Union opfordrer fortsat indtrængende regeringen til hurtigt at omsætte dette tilsagn i konkrete
tiltag og træffe alle de foranstaltninger, der er indeholdt i OAS' resolution 822, og som fører til frie og fair nationale og
lokale valg. Den Europæiske Union er endvidere alvorligt bekymret over den stadige forværring af den socioøkonomiske
situation i Haiti og bekræfter på ny sin vilje til at videreføre samarbejdet til direkte gavn for Haitis befolkning.
På baggrund af det ovenstående har Rådet for Den Europæiske Union taget sin afgørelse af 10. januar 2003 op til
fornyet overvejelse og besluttet at tage de relevante foranstaltninger i henhold til artikel 96, stk. 2, litra c), i aftalen op til
ny vurdering på følgende måde:
a) Omlægningen af restbeløbet under Den 8. Europæiske Udviklingsfond (EUF) til programmer, der direkte er til gavn
for Haitis befolkning, til fremme af civilsamfundet og den private sektor og til støtte for demokratiseringen og styrkelse af retsstaten og valgprocessen vil blive videreført.
b) Afgørelserne om meddelelse under 9. EUF, programmering og undertegnelse af det relevante nationale vejledende
program vil blive truffet på grundlag af gennemførelsen af OAS' resolution 822, navnlig bestemmelserne om valgprocessen på nationalt og lokalt niveau inkl. dannelsen af det midlertidige valgråd (CEP — Conseil Electoral Provisoire),
oprettelsen på CEP's foranledning af valggarantikommissionen og afholdelsen af nationale valg.
OAS opfordrede i sin resolution 822 til en normalisering af samarbejdet, og der blev afholdt et donormøde i
december 2003 i Washington. Den Europæiske Union var repræsenteret på dette møde og deltog i den fornyede
gennemgang af situationen i Haiti. Det skal i den sammenhæng oplyses, at de regionale programmer under det vestindiske regionale vejledende program, der direkte begunstiger Haitis befolkning, og som også kommer andre lande til
gode, ikke påvirkes af de ovennævnte foranstaltninger. Handelssamarbejdet og de handelsrelaterede præferencer
påvirkes ikke af disse foranstaltninger.
Unionen vil nøje følge udviklingen i demokratiseringsprocessen og især gennemførelsen af etaperne hen imod afholdelse af nationale og lokale valg. Unionen er rede til at tage sin afgørelse op til fornyet overvejelse i tilfælde af en
positiv udvikling. Den gentager, at den er villig til at styrke den politiske dialog.
Modtag, hr., forsikringen om vores mest udmærkede højagtelse.
På Kommissionens vegne

På Rådets vegne

