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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 222/2004
af 9. februar 2004
om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og
grøntsager
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

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

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

(2)

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 10. februar 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 9. februar 2004.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug

(1) EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1947/2002 (EFT L 299 af 1.11.2002, s. 17).
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BILAG
til Kommissionens forordning af 9. februar 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af
indgangsprisen for visse frugter og grøntsager
(EUR/100 kg)
KN-kode

Tredjelandskode ( )

Fast importværdi

0702 00 00

052
204
212
999

115,6
55,7
129,8
100,4

0707 00 05

052
204
220
999

131,1
29,7
204,2
121,7

0709 10 00

204
999

13,5
13,5

0709 90 70

052
204
999

117,9
38,8
78,4

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
400
624
999

45,2
50,4
48,0
62,8
44,5
56,9
51,3

0805 20 10

204
999

95,9
95,9

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

052
204
220
464
600
624
999

70,1
128,2
76,9
71,3
76,4
73,3
82,7

0805 50 10

052
600
999

73,5
58,8
66,2

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052
060
400
404
512
528
720
999

65,0
53,0
100,6
90,7
73,4
93,3
85,6
80,2

0808 20 50

060
388
400
528
720
999

63,8
101,2
85,8
88,3
34,5
74,7

1

(1) Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2020/2001 (EFT L 273 af 16.10.2001, s. 6).
Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 223/2004
af 9. februar 2004
om supplering af bilaget til forordning (EF) nr. 2301/97 om optagelse af visse betegnelser i »Registeret over specificitetsattesteringer«, der er omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 2082/92 om
specificitetsattestering af landbrugsprodukter og levnedsmidler (Hushållsost)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(4)

Betegnelsen i bilaget er følgelig berettiget til optagelse i
»Registeret over specificitetsattesteringer« og dermed til
EF-beskyttelse som garanteret traditionel specialitet efter
artikel 13, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2082/92.

(5)

Bilaget til nærværende forordning supplerer bilaget til
Kommissionens forordning (EF) nr. 2301/97 (3) —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2082/92 af
14. juli 1992 om specificitetsattestering af landbrugsprodukter
og levnedsmidler (1), særlig artikel 9, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

(1)

Sverige har i henhold til artikel 7 i forordning (EØF) nr.
2082/92 indgivet ansøgning til Kommissionen om optagelse af betegnelsen »Hushållsost« i registeret over specificitetsattesteringer.

(2)

Anvendelsen af angivelsen »garanteret traditionel specialitet« er forbeholdt de heri registrerede betegnelser.

Betegnelsen er ikke beskyttet efter artikel 13, stk. 2, i nævnte
forordning.

(3)

Kommissionen har ikke i henhold til artikel 8 i nævnte
forordning efter offentliggørelse i Den Europæiske Unions
Tidende (2) modtaget nogen indsigelse mod den betegnelse, der er anført i bilaget.

Artikel 2

Bilaget til forordning (EF) nr. 2301/97 suppleres med betegnelsen i bilaget til nærværende forordning, og betegnelsen
optages i »Registeret over specificitetsattesteringer«, jf. artikel
9, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2082/92.

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 9. februar 2004.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 208 af 24.7.1992, s. 9. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).
(2) EUT C 110 af 8.5.2003, s. 18 (Hushållsost).

(3) EFT L 319 af 21.11.1997, s. 8. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 317/2003 (EUT L 46 af 20.2.2003, s. 19).
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 224/2004
af 9. februar 2004
om fastsættelse af den i Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 omhandlede støtte til privat oplagring af smør og fløde og om fravigelse af forordning (EF) nr. 2771/1999
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

markedet gør det berettiget at fremrykke datoen for
indlagring af smør og fløde i 2004 til den 1. marts. Der
bør derfor gøres en undtagelse fra nævnte artikel.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
(7)

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af
17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og
mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, og

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Mælk og Mejeriprodukter —

ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

Ifølge artikel 34, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF)
nr. 2771/1999 af 16. december 1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/
1999 for så vidt angår interventionsforanstaltninger på
markedet for smør og fløde (2) skal det støttebeløb for
privat oplagring, der er omhandlet i artikel 6, stk. 3, i
forordning (EF) nr. 1255/1999, fastsættes hvert år.
Ifølge artikel 6, stk. 3, tredje afsnit, i forordning (EF) nr.
1255/1999 fastsættes støtten ud fra udgifterne til oplagring og den forventede udvikling i priserne for frisk
smør og lagersmør.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
1. Den støtte, der er omhandlet i artikel 6, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1255/1999, beregnes pr. ton smør eller smørækvivalent for kontrakter, der indgås i 2004, på grundlag af
følgende elementer:
a) for alle kontrakter:
— 24 EUR for de faste omkostninger

(3)

(4)

(5)

Hvad angår udgifterne til oplagring, navnlig udgifterne
til indlagring og udlagring af de pågældende produkter,
bør der tages hensyn til de daglige udgifter til oplagring
på kølelager og finansieringsomkostningerne.
Hvad angår den forventede udvikling i priserne, bør
nedsættelserne af interventionspriserne for smør, jf.
artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1255/1999, og
den deraf følgende forventede nedgang i markedspriserne for frisk smør og lagersmør tages i betragtning, og
der bør gives højere støtte for kontraktansøgninger, der
er modtaget inden den 1. juli 2004.
For at undgå for mange ansøgninger om privat oplagring inden den nævnte dato bør der fastlægges en vejledende mængde og et kommunikationssystem for
perioden, der slutter den 1. juli 2004, som gør det
muligt for Kommissionen at fastslå, hvornår denne
mængde er nået. Denne vejledende mængde bør fastsættes under hensyntagen til de mængder, der blev
indgået oplagringskontrakter for i tidligere år.

— 0,35 EUR pr. kontraktmæssig oplagringsdag for udgifterne til kølelagring
— et beløb pr. kontraktmæssig oplagringsdag, der beregnes
på grundlag af 90 % af den interventionspris for smør,
der gælder på dagen for den kontraktmæssige oplagrings
påbegyndelse, og en rentesats på 2,25 % om året og
b) 147,60 EUR for kontrakter, der er indgået på grundlag af
ansøgninger, som interventionsorganet har modtaget inden
den 1. juli 2004.
2. Interventionsorganet registrerer datoen for modtagelsen af
ansøgninger om indgåelse af en kontrakt som omhandlet i
artikel 30, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2771/1999 tillige med
de tilsvarende mængder og fremstillingsdatoer og det sted, hvor
smørret oplagres.

Ifølge artikel 29, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2771/1999
skal indlagring finde sted i perioden 15. marts til 15.
august. Den nuværende vanskelige situation på smør-

Hver torsdag senest kl. 12 (belgisk tid) underretter medlemsstaterne Kommissionen om de mængder, der var omfattet af
sådanne ansøgninger den foregående uge. Når Kommissionen
har meddelt medlemsstaterne, at ansøgningerne er nået op på
90 000 tons, underretter medlemsstaterne hver dag inden kl.
12 (belgisk tid) Kommissionen om de mængder, der var
omfattet af ansøgninger den foregående dag.

(1) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1787/2003 (EUT L 270 af 21.10.2003, s. 121).
(2) EFT L 333 af 24.12.1999, s. 11. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 359/2003 (EUT L 53 af 28.2.2003, s. 17).

3. Kommissionen suspenderer anvendelsen af stk. 1, litra b),
og stk. 2, når den har konstateret, at de ansøgninger, der er
nævnt i stk. 1, litra b), er nået op på 120 000 tons.

(6)
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Artikel 2
Uanset artikel 29, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2771/1999 kan indlagring i 2004 finde sted fra den 1.
marts.
Artikel 3
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 9. februar 2004.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 225/2004
af 9. februar 2004
om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til protokol 4 om bomuld knyttet til akten
vedrørende Grækenlands tiltrædelse, senest ændret ved Rådets
forordning (EF) nr. 1050/2001 (1),
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1051/2001 af
22. maj 2001 om støtte til bomuldsproduktioner (2), særlig
artikel 4, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

Ifølge artikel 4 i forordning (EF) nr. 1051/2001 fastsættes der regelmæssigt en verdensmarkedspris for ikkeegreneret bomuld på grundlag af den konstaterede
verdensmarkedspris for egreneret bomuld under hensyntagen til det historiske forhold mellem den fastlagte
verdensmarkedspris for egreneret bomuld og den beregnede pris for ikke-egreneret bomuld. Dette historiske
forhold er fastlagt i artikel 2, stk. 2, i Kommissionens
forordning (EF) nr. 1591/2001 af (3) om gennemførelsesbestemmelser for støtteordningen for bomuld. Hvis
verdensmarkedsprisen ikke kan fastsættes således,
beregnes den på grundlag af den seneste fastsatte pris.
I henhold til artikel 5 i forordning (EF) nr. 1051/2001
fastsættes verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret
bomuld for et produkt med visse egenskaber under
hensyntagen til de højeste af de udbud og noteringer på

(3)

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld som
omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1051/2001 fastsættes
til 31,901 EUR/100 kg.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 10. februar 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 9. februar 2004.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug

(1) EFT L 148 af 1.6.2001, s. 1.
(2) EFT L 148 af 1.6.2001, s. 3.
(3) EFT L 210 af 3.8.2001, s. 10. Ændret ved forordning (EF) nr. 1486/
2002 (EFT L 223 af 20.8.2002, s. 3).
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RÅDET

RÅDETS AFGØRELSE
af 22. december 2003
om indgåelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske
Fællesskab og Kongeriget Marokko
(2004/126/EF)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 170, sammenholdt med artikel 300,
stk. 2, første afsnit, første punktum, 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)

Kommissionen har på Fællesskabets vegne ført forhandlinger med Kongeriget Marokko om en aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde.

(2)

Aftalen blev undertegnet på Fællesskabets vegne den 26.
juni 2003 i Thessaloniki med forbehold af eventuel
senere indgåelse.

(3)

Aftalen bør godkendes —

(1) Udtale af 4. december 2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem
Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko godkendes
herved på Fællesskabets vegne.
Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.
Artikel 2
Formanden for Rådet foranstalter på Fællesskabets vegne den
meddelelse, der er omhandlet i aftalens artikel 7 (2).

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2003.
På Rådets vegne
A. MATTEOLI

Formand

(2) Datoen for aftalens ikrafttræden offentliggøres i EUT på foranledning af Rådets Generalsekretariat.
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AFTALE
om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget
Marokko
DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB (i det følgende benævnt »Fællesskabet«),
på den ene side, og
KONGERIGET MAROKKO (i det følgende benævnt »Marokko«),
på den anden side,
i det følgende benævnt »parterne«,
DER HENVISER TIL traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 170, sammenholdt med artikel
300, stk. 2, første afsnit, første punktum, og stk. 3, første afsnit,
DER HENVISER TIL 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) (1),
SOM TAGER I BETRAGTNING, hvor stor betydning videnskab og teknologi har for deres økonomiske og sociale udvikling, og at der henvises hertil i artikel 47 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, der trådte i kraft den 1.
marts 2000 (2),
SOM TAGER I BETRAGTNING, at Fællesskabet og Marokko gennemfører aktiviteter inden for forskning, teknologisk
udvikling og demonstration på en række områder af fælles interesse, og at der kan skabes fordele for begge parter ved at
lade en part deltage i den anden parts forsknings- og udviklingsaktiviteter ud fra et princip om gensidighed,
SOM ØNSKER at etablere et formelt grundlag for samarbejdet om videnskabelig og teknologisk forskning, der vil
udbygge og styrke samarbejdsaktiviteter på områder af fælles interesse og tilskynde til anvendelse af resultaterne af dette
samarbejde under hensyntagen til deres gensidige økonomiske og sociale interesse,
SOM TAGER I BETRAGTNING, at der er vilje til at åbne det europæiske forskningsrum for tredjelande, bl.a. for Middelhavspartnerlandene,
ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

e) behørig beskyttelse af intellektuel ejendomsret.

Formål og principper
1.
Parterne tilskynder til, udvikler og letter samarbejdsaktiviteter mellem Fællesskabet og Marokko på områder af fælles
interesse, hvor de gennemfører videnskabelige og teknologiske
forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Artikel 2

Nærmere bestemmelser for samarbejdet
2.
Samarbejdsaktiviteterne gennemføres efter følgende principper:
a) fremme af et vidensamfund i begge parters økonomiske og
sociale udviklings tjeneste
b) gensidigt udbytte baseret på en alt i alt lige fordeling af
fordele
c) gensidig adgang til aktiviteter under de programmer og til
de projekter for videnskabelig forskning og teknologisk
udvikling (i det følgende benævnt »forskning«), som hver
især af parterne iværksætter inden for områder omfattet af
denne aftale
d) rettidig udveksling af information, der kan få indflydelse på
samarbejdsaktiviteter
(1) EFT L 232 af 29.8.2002, s. 1.
(2) EFT L 70 af 18.3.2000, s. 2.

1. Marokkanske retlige enheder, såvel offentlige som private,
deltager i de indirekte aktioner under Det Europæiske Fællesskabs rammeprogrammer, for så vidt angår de forsknings-,
teknologiudviklings- og demonstrationsaktioner, der bidrager til
realiseringen af det europæiske forskningsrum, i det følgende
benævnt »rammeprogrammet«, på samme betingelser som dem,
der gælder for retlige enheder i Den Europæiske Unions
medlemsstater, jf. dog de nærmere bestemmelser og betingelser,
der er fastsat eller omhandlet i bilag I og II.

2. Fællesskabets retlige enheder deltager i Marokkos forskningsprogrammer og -projekter inden for områder, der svarer
til områder under rammeprogrammet, på samme betingelser
som dem, der gælder for marokkanske retlige enheder, jf. dog
de nærmere bestemmelser og betingelser, der er fastsat eller
omhandlet i bilag I og II.
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Samarbejdet kan også udbygges ved hjælp af følgende:

a) fælles møder
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Artikel 4
Forvaltning af aftalen

b) jævnlige drøftelser om retningslinjer og prioriteringer inden
for forskningspolitik og -planlægning i Marokko og Fællesskabet
c) udveksling af synspunkter og samråd om fremtidsudsigterne
for samarbejde og udvikling
d) rettidig oversendelse af information om iværksættelsen af
Marokkos og Fællesskabets fælles forskningsprogrammer og
-projekter og om resultaterne af det arbejde, der gennemføres som led i denne aftale
e) besøg og udveksling af forskere, ingeniører og teknikere,
herunder med henblik på uddannelse gennem forskning
f) udveksling og fælles brug af udstyr og videnskabelige materialer
g) jævnlig kontakt mellem programansvarlige eller ledere af
forskningsprojekter fra Marokko og Fællesskabet

1. Aktiviteter i henhold til denne aftale koordineres og
fremmes på Marokkos vegne af den for videnskabelig forskning
ansvarlige regeringsmyndighed, og på Fællesskabets vegne af
Europa-Kommissionens tjenestegrene med ansvar for rammeprogrammet, der optræder som parternes eksekutivmyndigheder (i det følgende benævnt »eksekutivmyndigheder«).
2. Eksekutivmyndighederne nedsætter et blandet V & Tudvalg EF-Marokko, der har ansvaret for:
a) at følge gennemførelsen af aftalen og at sikre evalueringen
af dens indvirkning samt at foreslå eventuelt nødvendige
revisioner af aftalen med forbehold af, at hver især af
parterne gennemfører deres egne procedurer, der er nødvendige med henblik herpå
b) at foreslå alle relevante foranstaltninger med henblik på at
forbedre og udvikle det videnskabelige og teknologiske
samarbejde, der er omfattet af denne aftale

h) deltagelse af begge parters eksperter i tematiske seminarer,
symposier og workshopper

c) jævnligt at undersøge retningslinjerne og prioriteringerne
inden for forskningspolitik og -planlægning i Marokko og
Fællesskabet samt fremtidsudsigterne for kommende samarbejde under denne aftale.

i) udveksling af oplysninger om praksis, love, bestemmelser og
programmer, som er relevante for samarbejde efter denne
aftale

3. Det Blandede V & T-Udvalg EF-Marokko består af et ligeligt antal af repræsentanter for hver parts eksekutivmyndigheder. Det fastsætter selv sin forretningsorden.

j) gensidig adgang til videnskabelig og teknisk information,
der er relevant for dette samarbejde

4. Det Blandede V & T-Udvalg EF-Marokko træder sammen
mindst én gang om året, skiftevis i Fællesskabet og i Marokko.
Der kan afholdes ekstraordinære møder efter anmodning fra
den ene eller den anden af parterne. Konklusioner og henstillinger, der vedtages af Det Blandede V & T-Udvalg EF-Marokko
oversendes til orientering til Associeringsudvalget for EuroMiddelhavsaftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko.

k) alle andre bestemmelser, der vedtages af Det Blandede V &
T-Samarbejdsudvalg EF-Marokko, jf. artikel 4, og i overensstemmelse med de politikker og procedurer, der finder
anvendelse hos de to parter.

Artikel 3
Styrkelse af samarbejdet
1.
Parterne forpligter sig til inden for rammerne af deres
respektive gældende lovgivning at gøre alt for at fremme fri
bevægelighed for og etablering af forskere, der deltager i aktiviteter omfattet af denne aftale, og for at lette adgang til og
fraførsel fra deres områder for materialer, data eller udstyr, der
er bestemt til anvendelse som led i disse aktiviteter.

Artikel 5
Nærmere bestemmelser og betingelser for deltagelse
Gensidig deltagelse i forskningsaktiviteter i medfør af denne
aftale gennemføres på de i bilag I fastlagte betingelser og er
underlagt de love, regler, politikker og gennemførelsesbetingelser, der er gældende på hver af parternes område.

Artikel 6
2.
Såfremt Det Europæiske Fællesskab i overensstemmelse
med sine egne regler med henblik på deltagelse i en indirekte
fællesskabsaktion yder en i Marokko etableret retlig enhed en
kontraktmæssig EF-finansiering, som ikke består i et lån, der
skal tilbagebetales, sikrer regeringen i Kongeriget Marokko, at
operationer, der er omfattet af denne finansiering, efter landets
gældende lovgivning ikke pålægges nogen form for belastninger, afgifter og told.

Formidling og udnyttelse af resultater og informationer
Formidling og udnyttelse af opnåede og/eller udvekslede resultater og informationer, forvaltning, tildeling og udøvelse af
intellektuelle ejendomsrettigheder, der skyldes forskningsaktiviteter, der er gennemført på grundlag af denne aftale, er underlagt betingelserne i bilag II til denne aftale.
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Artikel 7
Afsluttende bestemmelser
1.

Bilag I og II udgør en integrerende del af denne aftale.

Alle spørgsmål eller tvister vedrørende fortolkning eller
gennemførelse af denne aftale afgøres efter fælles overenskomst
mellem parterne.
2.
Denne aftale træder i kraft på den dag, hvor parterne
skriftligt har meddelt hinanden, at deres nødvendige interne
procedurer med henblik på at lade aftalen træde i kraft er
afsluttet.
Hvert fjerde år foretager parterne en evaluering af aftalens
indvirkning på intensiteten af deres videnskabelige og tekniske
samarbejde.
Denne aftale kan ændres eller dens anvendelsesområde kan
udvides efter aftale mellem parterne. Ændringerne eller udvidelserne træder i kraft på den dag, hvor parterne skriftligt har
meddelt hinanden, at de har afsluttet de interne procedurer,
som er nødvendige med henblik herpå.
Hver af parterne kan til enhver tid opsige denne aftale med et
skriftlig varsel på seks måneder.
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Projekter og aktiviteter, der er i gang ved denne aftales eventuelle ophør, videreføres indtil deres endelige afslutning i overensstemmelse med betingelserne i denne aftale, medmindre de to
parter træffer anden afgørelse.
3. Hvis en af parterne beslutter at ændre sine programmer
og projekter som omhandlet i artikel 1, stk. 1, meddeler denne
parts eksekutivmyndighed den anden parts eksekutivmyndighed
det nøjagtige indhold af disse ændringer.
I så fald kan denne aftale som undtagelse fra stk. 2, andet afsnit,
bringes til ophør på betingelser, der fastsættes efter fælles overenskomst, hvis en af parterne inden for en frist på én måned
meddeler den anden part, at den agter at bringe aftalen til
ophør som følge af de i første afsnit nævnte ændringer.
4. Denne aftale gælder på den ene side for de områder, hvor
traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab finder
anvendelse, og på de betingelser der er fastsat i nævnte traktat,
og på den anden side for Kongeriget Marokkos område. Det
udelukker dog ikke samarbejdsaktiviteter på åbent hav, i det
ydre rum eller på tredjelandes områder i overensstemmelse
med international lov.
5. Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på dansk,
engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk,
spansk, svensk, tysk og arabisk, idet hver af disse tekster har
samme gyldighed.

Hecho en Salónica el veintiséis de junio de dos mil tres.
Udfærdiget i Thessaloniki, den seksogtyvende juni to tusind og tre.
Geschehen zu Thessaloniki am sechsundzwanzigsten Juni zweitausenddrei.
Έγινε στη Θεσσαλονίκη, στις είκοσι έξι Ιουνίου δύο χιλιάδες τρία.
Done at Thessaloniki, twenty-sixth day of June, in the year two thousand and three.
Fait à Thessalonique, le vingt-six juin deux mille trois.
Fatto a Salonicco, addì ventisei giugno duemilatre.
Gedaan te Thessaloniki, de zesentwintigste juni tweeduizenddrie.
Feito em Salónica, em vinte e seis de Junho de dois mil e três.
Tehty Thessalonikissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakolme.
Som skedde i Thessaloniki den tjugosjätte juni tjugohundratre.
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Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
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Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
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BILAG I
NÆRMERE BESTEMMELSER OG BETINGELSER FOR DELTAGELSE AF RETLIGE ENHEDER FRA EUMEDLEMSSTATERNE OG KONGERIGET MAROKKO
I denne aftale forstås ved retlig enhed enhver fysisk person eller enhver juridisk person, der er oprettet i overensstemmelse med den for dens hjemsted gældende nationale ret eller fællesskabsretten, og som har status som retssubjekt og i
eget navn kan påtage sig forpligtelser og erhverve rettigheder.
I. Nærmere bestemmelser og betingelser for deltagelse af retlige enheder etableret i Marokko i indirekte aktioner under EF's forskningsrammeprogram
1. Retlige enheder etableret i Marokko deltager i indirekte aktioner under rammeprogrammet i overensstemmelse
med de deltagelsesregler, der er fastsat i henhold til artikel 167 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab med henblik på gennemførelse af rammeprogrammet (1).
Desuden kan retlige enheder etableret i Marokko deltage i indirekte aktioner, der gennemføres i henhold til artikel
164 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.
2. Fællesskabet kan yde et finansieringsbeløb til retlige enheder etableret i Marokko, som deltager i de i punkt 1
nævnte indirekte aktioner, efter de nærmere bestemmelser og betingelser, som er fastsat i de i punkt 1 nævnte
deltagelsesregler, der er vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet i henhold til artikel 167 i traktaten om oprettelse
af Det Europæiske Fællesskab, Det Europæiske Fællesskabs finansforordninger og al anden gældende fællesskabslovgivning.
3. En kontrakt, der indgås af Fællesskabet med en retlig enhed etableret i Marokko, som deltager i en indirekte
aktion, bør indeholde bestemmelser om de kontrol- og revisionsforanstaltninger, der kan gennemføres af Kommissionen eller Revisionsretten for De Europæiske Fællesskaber eller under disses ansvar.
Af hensyn til samarbejdet og den gensidige interesse yder de relevante marokkanske myndigheder ved gennemførelsen af sådanne kontrol- og revisionsforanstaltninger enhver rimelig og gennemførlig bistand, der måtte være
nødvendig eller hensigtsmæssig.
II. Nærmere bestemmelser og betingelser for deltagelse af EU-medlemsstaternes retlige enheder i Marokkos
forskningsprogrammer og -projekter
1. Enhver retlig enhed etableret i Fællesskabet, der er oprettet i overensstemmelse med den gældende nationale ret i
en af EU's medlemsstater eller med fællesskabsretten, kan deltage i Marokkos forsknings- og udviklingsprojekter
eller -programmer i samarbejde med retlige enheder etableret i Marokko.
2. Med forbehold af punkt 1 og bilag II gælder marokkanske love, forordninger og statsdirektiver vedrørende
gennemførelse af forsknings- og udviklingsprogrammer for retlige enheder etableret i Fællesskabet, som deltager i
marokkanske forsknings- og udviklingsprojekter eller -programmer, på samme måde som de gælder for retlige
enheder etableret i Marokko, for så vidt angår enhedernes rettigheder og forpligtelser, samt hvad angår vilkårene
for indsendelse og evaluering af forslag og for tildeling og indgåelse af kontrakter, idet der tages hensyn til karakteren af samarbejdet mellem Marokko og Fællesskabet på dette område.
For så vidt angår finansiering af retlige enheder etableret i Fællesskabet, som deltager i Marokkos forsknings- og
udviklingsprojekter og -programmer, gælder marokkanske love, forordninger og statsdirektiver vedrørende
gennemførelse af forsknings- og udviklingsprogrammer på samme måde som for tredjelandes retlige enheder, der
deltager i Marokkos forsknings- og udviklingsprojekter og -programmer.
3. Marokko underretter jævnligt Fællesskabet og marokkanske retlige enheder om, hvilke muligheder retlige enheder
etableret i Fællesskabet har for at deltage i dets forsknings- og udviklingsprojekter og -programmer.

(1) For så vidt angår det sjette rammeprogram (2002-2006), jf. artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2321/2002
(EFT L 355 af 30.12.2002, s. 23).
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BILAG II
PRINCIPPER FOR TILDELING AF INTELLEKTUEL EJENDOMSRET
I.

Anvendelse
I denne aftale gælder den definition på »intellektuel ejendomsret«, som findes i artikel 2 i konvention om oprettelse
af Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret, udfærdiget i Stockholm den 14. juli 1967.
I denne aftale forstås ved »viden« resultater, herunder informationer, uanset om disse på en eller anden måde kan
beskyttes, samt ophavsrettigheder eller de til disse resultater knyttede rettigheder, der følger af ansøgning om eller
udstedelse af patenter, registrering af mønstre, modeller eller plantemateriale, udstedelse af supplerende certifikater
eller andre former for tilsvarende beskyttelse.

II. Intellektuel ejendom tilhørende parternes retlige enheder
1. Hver part sikrer, at den anden parts retlige enheder, der deltager i aktiviteter i henhold til denne aftale, får intellektuelle ejendomsrettigheder og beslægtede rettigheder og forpligtelser, der opstår som følge af en sådan deltagelse, i overensstemmelse med de relevante internationale konventioner, der gælder for parterne, herunder TRIPSaftalen (aftale om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder, der forvaltes af Verdenshandelsorganisationen) samt Bernerkonventionen (Paris-akten 1971) og Pariserkonventionen (Stockholm-akten 1967).
2. Retlige enheder etableret i Marokko, der deltager i en indirekte aktion under rammeprogrammet, får de samme
rettigheder og forpligtelser vedrørende intellektuel ejendom som retlige enheder fra Fællesskabet, der deltager i
den indirekte aktion. Disse rettigheder og forpligtelser vedrørende intellektuel ejendom fastsættes efter de regler
for formidling af forskningsresultater, der er vedtaget i henhold til artikel 167 i traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab (1), og i den kontrakt, der indgås med Fællesskabet med henblik på gennemførelse af den
nævnte indirekte aktion, idet disse rettigheder og forpligtelser er i overensstemmelse med bestemmelserne i punkt
1.
3. Retlige enheder fra Fællesskabet, der deltager i marokkanske forskningsprogrammer eller -projekter, får de samme
rettigheder og forpligtelser vedrørende intellektuel ejendom som retlige enheder etableret i Marokko, der deltager
i disse forskningsprogrammer eller -projekter, idet disse rettigheder og forpligtelser er i overensstemmelse med
bestemmelserne i punkt 1.
4. Hver part sikrer, at de retlige enheder, som den repræsenterer, træffer alle fornødne foranstaltninger for at fastlægge og beskytte deres intellektuelle ejendomsrettigheder.

III. Parternes intellektuelle ejendomsret
1. Medmindre parterne fastsætter andre bestemmelser, finder følgende regler anvendelse på viden, som parterne
frembringer som led i aktiviteter, der gennemføres i henhold til artikel 2, stk. 3, i denne aftale:
a) Den part, der har frembragt en viden, ejer denne viden. Hvis viden er frembragt i fællesskab, og parternes
respektive andel i arbejdet ikke kan fastslås, ejes denne viden af parterne i fællesskab.
b) Den part, der har ejendomsret til en viden, giver den anden part adgangsret med henblik på gennemførelse af
de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 2, stk. 3, i denne aftale. Sådan adgangsret gives royaltyfrit.
2. Medmindre parterne fastsætter andre bestemmelser, finder følgende regler anvendelse på parternes videnskabelige
offentliggørelser:
a) Hvis en part gennem et hvilket som helst passende medium, såsom tidsskrifter, artikler, rapporter, bøger,
herunder videoer og programmel offentliggør videnskabelige og tekniske data, informationer og resultater, der
er opnået på grundlag af aktiviteter, som er gennemført i henhold til aftalen, tilfalder der den anden part en
verdensomspændende, ikke-eksklusiv, uigenkaldelig og royaltyfri ret til at oversætte, reproducere, tilpasse,
transmittere og offentligt distribuere sådanne offentliggørelser.
b) Alle eksemplarer af ophavsretligt beskyttede data og informationer, der udarbejdes som led heri og er bestemt
til at blive offentligt distribueret, skal være forsynet med forfatternavn(e), medmindre en forfatter udtrykkeligt
anmoder om ikke at blive nævnt ved navn. Desuden skal de klart og tydeligt omtale parternes støtte og samarbejde.
(1) For så vidt angår det sjette rammeprogram (2002-2006), jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2321/2002 (EFT L 355
af 30.12.2002, s. 23).
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3. Medmindre parterne fastsætter andre bestemmelser, finder følgende regler anvendelse på parternes ikke-frigivne
oplysninger:
a) Når der til den anden part meddeles informationer, der er nødvendige for de aktiviteter, som gennemføres i
henhold til denne aftale, udpeges de ikke-frigivne informationer, som fortsat ikke ønskes frigivet.
b) Den part, som modtager disse informationer, kan på eget ansvar videregive ikke-frigivne informationer til
enheder eller personer, som den har myndighed over, men kun med det udtrykkelige formål at gennemføre
denne aftale.
c) Med forudgående skriftligt samtykke fra den part, der stiller ikke-frigivet viden til rådighed, kan den anden part
give sådanne informationer større udbredelse end tilladt efter punkt 3, litra b). Parterne samarbejder om at
fastlægge procedurer for anmodning om og opnåelse af forudgående skriftligt samtykke til en sådan større
udbredelse, og hver part giver sit samtykke i den udstrækning, det er muligt efter denne parts nationale politik,
love og bestemmelser.
d) Ikke-frigivne informationer eller andre fortrolige informationer, der ikke forelægges i skriftlig form, men som
stilles til rådighed på seminarer eller andre møder, der afholdes mellem repræsentanter for parterne i medfør
af denne aftale, eller informationer, der fremkommer ved tilknytning af personale, brug af faciliteter eller
gennem indirekte aktioner, behandles fortsat fortroligt, hvis modtageren af sådanne ikke-frigivne eller andre
fortrolige eller beskyttede informationer blev gjort opmærksom på de meddelte oplysningers fortrolige
karakter på det tidspunkt, hvor de blev meddelt, jf. punkt 3, litra a).
e) Parterne bestræber sig på at sikre, at ikke-frigivne informationer, som de modtager i henhold til punkt 3, litra
a) og d), forvaltes på den her fastlagte måde. Hvis en af parterne bliver opmærksom på, at den vil blive eller
kan forventes at blive ude af stand til at opfylde fortrolighedsbestemmelserne i punkt 3, litra a) og d), giver
den omgående den anden part meddelelse herom. Parterne rådfører sig derefter med hinanden om, hvilke
skridt der bør tages.
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RÅDETS AFGØRELSE
af 22. december 2003
om indgåelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske
Fællesskab og Den Tunesiske Republik
(2004/127/EF)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 170, sammenholdt med artikel 300,
stk. 2, første afsnit, første punktum, og artikel 300, stk. 3,
første afsnit,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,

Artikel 1
Aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem
Det Europæiske Fællesskab og Den Tunesiske Republik
godkendes herved på Fællesskabets vegne.
Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

1

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

Kommissionen har på Fællesskabets vegne ført forhandlinger med Den Tunesiske Republik om en aftale om
videnskabeligt og teknologisk samarbejde.

(2)

Aftalen blev undertegnet på Fællesskabets vegne den 26.
juni 2003 i Thessaloniki med forbehold af eventuel
senere indgåelse.

Artikel 2
Formanden for Rådet foranstalter på Fællesskabets vegne den
meddelelse, der er omhandlet i aftalens artikel 7 (2).

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2003.

(3)

Aftalen bør godkendes —

(1) Udtalelse af 4.12.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

På Rådets vegne
A. MATTEOLI

Formand

(2) Datoen for aftalens ikrafttræden offentliggøres i EUT på foranledning af Rådets Generalsekretariat.
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AFTALE
om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Den
Tunesiske Republik
DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB
(i det følgende benævnt »Fællesskabet«),
på den ene side,
og Den Tunesiske Republik
(i det følgende benævnt »Tunesien«),
på den anden side,
i det følgende benævnt »parterne«,
DER HENVISER TIL traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 170, sammenholdt med artikel
300, stk. 2, første afsnit, første punktum, og stk. 3, første afsnit,
DER HENVISER TIL 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) (1),
SOM TAGER I BETRAGTNING, hvor stor betydning videnskab og teknologi har for deres økonomiske og sociale udvikling, og at der henvises hertil i artikel 47 i Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske
Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Tunesien på den anden side, der trådte i kraft den
1. marts 1998 (2),
SOM TAGER I BETRAGTNING, at Fællesskabet og Tunesien gennemfører aktiviteter inden for forskning, teknologisk
udvikling og demonstration på en række områder af fælles interesse, og at der kan skabes fordele for begge parter ved at
lade en part deltage i den anden parts forsknings- og udviklingsaktiviteter ud fra et princip om gensidighed,
SOM ØNSKER, at etablere et formelt grundlag for samarbejdet om videnskabelig og teknologisk forskning, der vil
udbygge og styrke samarbejdsaktiviteter på områder af fælles interesse og tilskynde til anvendelse af resultaterne af dette
samarbejde under hensyntagen til deres gensidige økonomiske og sociale interesse,
SOM TAGER I BETRAGTNING, at der er vilje til at åbne det europæiske forskningsrum for tredjelande, bl.a. for Middelhavspartnerlandene,
ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1
Formål og principper

d) rettidig udveksling af information, der kan få indflydelse på
samarbejdsaktiviteter
e) behørig beskyttelse af intellektuel ejendomsret.

1.
Parterne tilskynder til, udvikler og letter samarbejdsaktiviteter mellem Fællesskabet og Tunesien på områder af fælles
interesse, hvor de gennemfører videnskabelige og teknologiske
forsknings- og udviklingsaktiviteter.
Artikel 2
2.
Samarbejdsaktiviteterne gennemføres efter følgende principper:
Nærmere bestemmelser for samarbejdet
a) fremme af et vidensamfund i begge parters økonomiske og
sociale udviklings tjeneste

c) gensidig adgang til aktiviteter under de programmer og til
de projekter for videnskabelig forskning og teknologisk
udvikling (i det følgende benævnt »forskning«), som hver
især af parterne iværksætter inden for områder omfattet af
denne aftale

1. Tunesiske retlige enheder deltager i de indirekte aktioner (3) under Det Europæiske Fællesskabs rammeprogrammer,
for så vidt angår de forsknings-, teknologiudviklings- og
demonstrationsaktioner, der bidrager til realiseringen af det
europæiske forskningsrum, i det følgende benævnt »rammeprogrammet«, på samme betingelser som dem, der gælder for
retlige enheder i Den Europæiske Unions medlemsstater, jf. dog
de nærmere bestemmelser og betingelser, der er fastsat eller
omhandlet i bilag I og II.

(1) EFT L 232 af 29.8.2002, s. 1.
(2) EFT L 97 af 30.3.1998, s. 2.

(3) Jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2321/2002
(EFT L 355 af 30.12.2002, s. 23).

b) gensidigt udbytte baseret på en alt i alt lige fordeling af
fordele
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2.
Fællesskabets retlige enheder deltager i Tunesiens forskningsprogrammer og -projekter inden for områder, der svarer
til områder under rammeprogrammet, på samme betingelser
som dem, der gælder for tunesiske retlige enheder, jf. dog de
nærmere bestemmelser og betingelser, der er fastsat eller
omhandlet i bilag I og II.

10.2.2004
Artikel 4
Forvaltning af aftalen

a) fælles møder

1. Aktiviteter i henhold til denne aftale koordineres og
fremmes på Tunesiens vegne af det ministerium, der har
ansvaret for videnskabelig forskning, og på Fællesskabets vegne
af Europa-Kommissionens tjenestegrene med ansvar for rammeprogrammet, der optræder som parternes eksekutivmyndigheder (i det følgende benævnt »eksekutivmyndigheder«).

b) jævnlige drøftelser om retningslinjer og prioriteringer inden
for forskningspolitik og -planlægning i Tunesien og Fællesskabet

2. Eksekutivmyndighederne nedsætter et blandet V & TUdvalg EF-Tunesien, der har ansvaret for:

3.

Samarbejdet kan også udbygges ved hjælp af følgende:

c) udveksling af synspunkter og samråd om fremtidsudsigterne
for samarbejde og udvikling
d) rettidig oversendelse af information om iværksættelsen af
Tunesiens og Fællesskabets fælles forskningsprogrammer og
-projekter og om resultaterne af det arbejde, der gennemføres som led i denne aftale
e) besøg og udveksling af forskere, ingeniører og teknikere,
herunder med henblik på uddannelse gennem forskning
f) udveksling og fælles brug af udstyr og videnskabelige materialer
g) jævnlig kontakt mellem programansvarlige eller ledere af
forskningsprojekter fra Tunesien og Fællesskabet
h) deltagelse af begge parters eksperter i tematiske seminarer,
symposier og workshopper
i) udveksling af oplysninger om praksis, love, bestemmelser og
programmer, som er relevante for samarbejde efter denne
aftale
j) gensidig adgang til videnskabelig og teknisk information,
der er relevant for dette samarbejde
k) alle andre bestemmelser, der vedtages af Det Blandede V &
T-Samarbejdsudvalg EF-Tunesien, jf. artikel 4, og i overensstemmelse med de politikker og procedurer, der finder
anvendelse hos de to parter.

a) at følge gennemførelsen af aftalen og at sikre evalueringen
af dens indvirkning samt at foreslå eventuelt nødvendige
revisioner af aftalen i overensstemmelse med artikel 7, stk.
2
b) at forslå alle relevante foranstaltninger med henblik på at
forbedre og udvikle det videnskabelige og teknologiske
samarbejde, der er omfattet af denne aftale
c) jævnligt at undersøge retningslinjerne og prioriteringerne
inden for forskningspolitik og -planlægning i Tunesien og
Fællesskabet samt fremtidsudsigterne for kommende samarbejde under denne aftale.
3. Det Blandede V & T-Udvalg EF-Tunesien består af et ligeligt antal af repræsentanter for hver parts eksekutivmyndigheder. Det fastsætter selv sin forretningsorden.
4. Det Blandede V & T-Udvalg EF-Tunesien træder sammen
mindst én gang om året, skiftevis i Fællesskabet og i Tunesien.
Der kan afholdes ekstraordinære møder efter anmodning fra
den ene eller den anden af parterne. Konklusioner og henstillinger, der vedtages af Det Blandede V & T-Udvalg EF-Tunesien
oversendes til orientering til Associeringsudvalget for EuroMiddelhavsaftalen mellem De Europæiske Union og Den Tunesiske Republik.

Artikel 5
Nærmere bestemmelser og betingelser for deltagelse

Artikel 3
Styrkelse af samarbejdet

Gensidig deltagelse i forskningsaktiviteter i medfør af denne
aftale gennemføres på de i bilag I fastlagte betingelser og er
underlagt de love, regler, politikker og gennemførelsesbetingelser, der er gældende på hver af parternes område.

1.
Parterne forpligter sig til inden for rammerne af deres
respektive gældende lovgivning at gøre alt for at fremme fri
bevægelighed for og etablering af forskere, der deltager i aktiviteter omfattet af denne aftale, og for at lette adgang til og
fraførsel fra deres områder for materialer, data eller udstyr, der
er bestemt til anvendelse som led i disse aktiviteter.

Formidling og udnyttelse af resultater og informationer

2.
Såfremt Fællesskabet i overensstemmelse med sine egne
regler med henblik på deltagelse i en indirekte fællesskabsaktion
tildeler en i Tunesien etableret retlig enhed finansiering, sikrer
Tunesien, at denne transaktion ikke pålægges nogen form for
belastninger, afgifter og told.

Formidling og udnyttelse af opnåede og/eller udvekslede resultater og informationer, forvaltning, tildeling og udøvelse af
intellektuelle ejendomsrettigheder, der skyldes forskningsaktiviteter, som er gennemført på grundlag af denne aftale, er underlagt betingelserne i bilag II.

Artikel 6
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Artikel 7
Afsluttende bestemmelser
1.

Bilag I og II udgør en integrerende del af denne aftale.

Alle spørgsmål eller tvister vedrørende fortolkning eller
gennemførelse af denne aftale afgøres efter fælles overenskomst
mellem parterne.
2.
Denne aftale træder i kraft på den dag, hvor parterne
skriftligt har meddelt hinanden, at deres nødvendige interne
procedurer med henblik på at lade aftalen træde i kraft er
afsluttet.
Hvert fjerde år foretager parterne en evaluering af aftalens
indvirkning på intensiteten af deres videnskabelige og tekniske
samarbejde.
Denne aftale kan ændres eller dens anvendelsesområde kan
udvides efter aftale mellem parterne. Ændringerne eller udvidelserne træder i kraft på den dag, hvor parterne skriftligt har
meddelt hinanden, at de har afsluttet de interne procedurer,
som er nødvendige med henblik herpå.
Hver af parterne kan til enhver tid opsige denne aftale med et
skriftligt varsel på seks måneder.
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Projekter og aktiviteter, der er i gang ved denne aftales eventuelle ophør, videreføres indtil deres endelige afslutning i overensstemmelse med betingelserne i denne aftale.
3. Hvis en af parterne beslutter at ændre sine programmer
og projekter som omhandlet i artikel 1, stk. 1, meddeler denne
parts eksekutivmyndighed den anden parts eksekutivmyndighed
det nøjagtige indhold af disse ændringer.
I så fald kan denne aftale som undtagelse fra stk. 2, andet afsnit,
bringes til ophør på betingelser, der fastsættes efter fælles overenskomst, hvis en af parterne inden for en frist på én måned
meddeler den anden part, at den agter at bringe aftalen til
ophør som følge af de i første afsnit nævnte ændringer.
4. Denne aftale gælder på den ene side for de områder, hvor
traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab finder
anvendelse, og på de betingelser der er fastsat i nævnte traktat,
og på den anden side for Den Tunesiske Republiks område. Det
udelukker dog ikke samarbejdsaktiviteter på åbent hav, i det
ydre rum eller på tredjelandes områder i overensstemmelse
med international lov.
5. Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på dansk,
engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk,
spansk, svensk, tysk og arabisk, idet hver af disse tekster har
samme gyldighed.

Hecho en Salónica el veintiséis de junio de dos mil tres.
Udfærdiget i Thessaloniki, den seksogtyvende juni to tusind og tre.
Geschehen zu Thessaloniki am sechsundzwanzigsten Juni zweitausenddrei.
Έγινε στη Θεσσαλονίκη, στις είκοσι έξι Ιουνίου δύο χιλιάδες τρία.
Done at Thessaloniki, this twenty-sixth day of June, in the year two thousand and three.
Fait à Thessalonique, le vingt-six juin deux mille trois.
Fatto a Salonicco, addì ventisei giugno duemilatre.
Gedaan te Thessaloniki, de zesentwintigste juni tweeduizenddrie.
Feito em Salónica, em vinte e seis de Junho de dois mil e três.
Tehty Thessalonikissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakolme.
Som skedde i Thessaloniki den tjugosjätte juni tjugohundratre.
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Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
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BILAG I
NÆRMERE BESTEMMELSER OG BETINGELSER FOR DELTAGELSE AF RETLIGE ENHEDER FRA EUMEDLEMSSTATERNE OG DEN TUNESISKE REPUBLIK
I denne aftale forstås ved retlig enhed enhver fysisk person eller enhver juridisk person, der er oprettet i overensstemmelse med den for dens hjemsted gældende nationale ret eller fællesskabsretten, og som har status som retssubjekt og i
eget navn kan påtage sig forpligtelser og erhverve rettigheder.
I. Nærmere bestemmelser og betingelser for deltagelse af retlige enheder etableret i Tunesien i indirekte aktioner under EF's forskningsrammeprogram
1. Retlige enheder etableret i Tunesien deltager i indirekte aktioner under rammeprogrammet i overensstemmelse
med de deltagelsesregler, der er fastsat i henhold til artikel 167 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab med henblik på gennemførelse af rammeprogrammet (1).
Desuden kan retlige enheder etableret i Tunesien deltage i indirekte aktioner, der gennemføres i henhold til artikel
164 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.
2. Fællesskabet kan yde et finansieringsbeløb til retlige enheder etableret i Tunesien, som deltager i de i punkt 1
nævnte indirekte aktioner, efter de nærmere bestemmelser og betingelser, som er fastsat i de i punkt 1 nævnte
deltagelsesregler, Det Europæiske Fællesskabs finansforordninger og al anden gældende fællesskabslovgivning.
3. En kontrakt, der indgås af Fællesskabet med en retlig enhed etableret i Tunesien, som deltager i en indirekte
aktion, bør indeholde bestemmelser om de kontrol- og revisionsforanstaltninger, der kan gennemføres af Kommissionen eller Revisionsretten for De Europæiske Fællesskaber eller under disses ansvar.
Af hensyn til samarbejdet og den gensidige interesse yder de relevante tunesiske myndigheder ved gennemførelsen
af sådanne kontrol- og revisionsforanstaltninger enhver rimelig og gennemførlig bistand, der måtte være
nødvendig eller hensigtsmæssig.
II. Nærmere bestemmelser og betingelser for deltagelse af EU-medlemsstaternes retlige enheder i Tunesiens
forskningsprogrammer og -projekter
1. Enhver retlig enhed etableret i Fællesskabet, der er oprettet i overensstemmelse med den gældende nationale ret i
en af EU's medlemsstater eller med fællesskabsretten, kan deltage i Tunesiens forsknings- og udviklingsprojekter
eller -programmer i samarbejde med retlige enheder etableret i Tunesien.
2. Med forbehold af punkt 1 og bilag II gælder tunesiske love, forordninger og statsdirektiver vedrørende gennemførelse af forsknings- og udviklingsprogrammer for retlige enheder etableret i Fællesskabet, som deltager i
tunesiske forsknings- og udviklingsprojekter eller -programmer, på samme måde som de gælder for retlige enheder
etableret i Tunesien, for så vidt angår enhedernes rettigheder og forpligtelser, samt hvad angår vilkårene for
indsendelse og evaluering af forslag og for tildeling og indgåelse af kontrakter, idet der tages hensyn til karakteren
af samarbejdet mellem Tunesien og Fællesskabet på dette område.
For så vidt angår finansiering af retlige enheder etableret i Fællesskabet, som deltager i Tunesiens forsknings- og
udviklingsprojekter og -programmer, gælder tunesiske love, forordninger og statsdirektiver vedrørende gennemførelse af forsknings- og udviklingsprogrammer på samme måde som for tredjelandes retlige enheder, der deltager
i Tunesiens forsknings- og udviklingsprojekter og -programmer.

(1) For så vidt angår det sjette rammeprogram (2002-2006), jf. artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2321/2002
(EFT L 355 af 30.12.2002, s. 23).
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BILAG II
PRINCIPPER FOR TILDELING AF INTELLEKTUEL EJENDOMSRET
I.

Anvendelse
I denne aftale gælder den definition på »intellektuel ejendomsret«, som findes i artikel 2 i konvention om oprettelse
af Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret, udfærdiget i Stockholm den 14. juli 1967.
I denne aftale forstås ved »viden« resultater, herunder informationer, uanset om disse på en eller anden måde kan
beskyttes, samt ophavsrettigheder eller de til disse resultater knyttede rettigheder, der følger af ansøgning om eller
udstedelse af patenter, registrering af mønstre, modeller eller plantemateriale, udstedelse af supplerende certifikater
eller andre former for tilsvarende beskyttelse.

II. Intellektuel ejendom tilhørende parternes retlige enheder
1. Hver part sikrer, at den anden parts retlige enheder, der deltager i aktiviteter i henhold til denne aftale, får intellektuelle ejendomsrettigheder og beslægtede rettigheder og forpligtelser, der opstår som følge af en sådan deltagelse, i overensstemmelse med de relevante internationale konventioner, der gælder for parterne, herunder TRIPSaftalen (aftale om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder, der forvaltes af Verdenshandelsorganisationen) samt Bernerkonventionen (Paris-akten 1971) og Pariserkonventionen (Stockholm-akten 1967).
2. Retlige enheder etableret i Tunesien, der deltager i en indirekte aktion under rammeprogrammet, får de samme
rettigheder og forpligtelser vedrørende intellektuel ejendom som retlige enheder fra Fællesskabet, der deltager i
den indirekte aktion. Disse rettigheder og forpligtelser vedrørende intellektuel ejendom fastsættes efter de regler
for formidling af forskningsresultater, der er vedtaget i henhold til artikel 167 i traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab (1), og i den kontrakt, der indgås med Fællesskabet med henblik på gennemførelse af den
nævnte indirekte aktion, idet disse rettigheder og forpligtelser er i overensstemmelse med bestemmelserne i punkt
1.
3. Retlige enheder fra Fællesskabet, der deltager i tunesiske forskningsprogrammer eller -projekter, får de samme
rettigheder og forpligtelser vedrørende intellektuel ejendom som retlige enheder etableret i Tunesien, der deltager
i disse forskningsprogrammer eller -projekter, idet disse rettigheder og forpligtelser er i overensstemmelse med
bestemmelserne i punkt 1.
4. Hver part tilskynder de berørte retlige enheder til under overholdelse af deres respektive rettigheder at fastlægge
og beskytte deres intellektuelle ejendomsrettigheder.

III. Parternes intellektuelle ejendomsret
1. Medmindre parterne fastsætter andre bestemmelser, finder følgende regler anvendelse på viden, som parterne
frembringer som led i aktiviteter, der gennemføres i henhold til artikel 2, stk. 3, i denne aftale:
a) Den part, der har frembragt en viden, ejer denne viden. Hvis viden er frembragt i fællesskab, og parternes
respektive andel i arbejdet ikke kan fastslås, ejes denne viden af parterne i fællesskab.
b) Den part, der har ejendomsret til en viden, giver den anden part adgangsret med henblik på gennemførelse af
de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 2, stk. 3, i denne aftale. Sådan adgangsret gives royaltyfrit.
2. Medmindre parterne fastsætter andre bestemmelser, finder følgende regler anvendelse på parternes videnskabelige
offentliggørelser:
a) Hvis en part gennem et hvilket som helst passende medium, såsom tidsskrifter, artikler, rapporter, bøger eller
videoer offentliggør videnskabelige og tekniske data, informationer og resultater, der er opnået på grundlag af
aktiviteter, som er gennemført i henhold til aftalen, tilfalder der den anden part en verdensomspændende,
ikke-eksklusiv, uigenkaldelig og royaltyfri ret til at oversætte, reproducere, tilpasse, transmittere og offentligt
distribuere sådanne offentliggørelser.
b) Alle eksemplarer af ophavsretligt beskyttede data og informationer, der udarbejdes som led heri og er bestemt
til at blive offentligt distribueret, skal være forsynet med forfatternavn(e), medmindre en forfatter udtrykkeligt
anmoder om ikke at blive nævnt ved navn. Desuden skal de klart og tydeligt omtale parternes støtte og samarbejde.
(1) For så vidt angår det sjette rammeprogram (2002-2006), jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2321/2002 (EFT L 355
af 30.12.2002, s. 23).
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3. Medmindre parterne fastsætter andre bestemmelser, finder følgende regler anvendelse på parternes ikke-frigivne
oplysninger:
a) Når der til den anden part meddeles informationer, der er nødvendige for de aktiviteter, som gennemføres i
henhold til denne aftale, udpeges de ikke-frigivne informationer, som fortsat ikke ønskes frigivet.
b) Den part, som modtager disse informationer, kan på eget ansvar videregive ikke-frigivne informationer til
enheder eller personer, som den har myndighed over, men kun med det udtrykkelige formål at gennemføre
denne aftale.
c) Med forudgående skriftligt samtykke fra den part, der stiller ikke-frigivet viden til rådighed, kan den anden part
give sådanne informationer større udbredelse end tilladt efter punkt 3, litra b). Parterne samarbejder om at
fastlægge procedurer for anmodning om og opnåelse af forudgående skriftligt samtykke til en sådan større
udbredelse, og hver part giver sit samtykke i den udstrækning, det er muligt efter denne parts nationale politik,
love og bestemmelser.
d) Ikke-frigivne informationer eller andre fortrolige informationer, der ikke forelægges i skriftlig form, men som
stilles til rådighed på seminarer eller andre møder, der afholdes mellem repræsentanter for parterne i medfør
af denne aftale, eller informationer, der fremkommer ved tilknytning af personale, brug af faciliteter eller
gennem indirekte aktioner, behandles fortsat fortroligt, hvis modtageren af sådanne ikke-frigivne eller andre
fortrolige eller beskyttede informationer blev gjort opmærksom på de meddelte oplysningers fortrolige
karakter på det tidspunkt, hvor de blev meddelt, jf. punkt 3, litra a).
e) Parterne bestræber sig på at sikre, at ikke-frigivne informationer, som de modtager i henhold til punkt 3, litra
a) og d), forvaltes på den her fastlagte måde. Hvis en af parterne bliver opmærksom på, at den vil blive eller
kan forventes at blive ude af stand til at opfylde fortrolighedsbestemmelserne i punkt 3, litra a) og d), giver
den omgående den anden part meddelelse herom. Parterne rådfører sig derefter med hinanden om, hvilke
skridt der bør tages.
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KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 23. januar 2004
om økonomisk støtte fra Fællesskabet til oplagring af antigener til fremstilling af mund- og klovesygevacciner i Frankrig, Italien og Det Forenede Kongerige i 2004
(meddelt under nummer K(2004) 102)
(Kun den franske og den italienske udgave er autentiske)
(EØS-relevant tekst)

(2004/128/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets beslutning 90/424/EØF af 26. juni
1990 om visse udgifter på veterinærområdet (1), særlig artikel
14, og

(6)

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

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

I henhold til Rådets beslutning 91/666/EØF af 11.
december 1991 om oprettelse af EF-beredskabslagre af
mund- og klovesygevacciner (2) er oprettelse af antigenbanker en del af Fællesskabets arbejde med oprettelse af
EF-beredskabslagre af mund- og klovesygevacciner.
I beslutning 91/666/EØF udpeges »Laboratoire de pathologie bovine du Centre national d'études vétérinaires et
alimentaires« i Lyon i Frankrig, som nu er en del af
»Agence Française de Sécurite Sanitaire des Aliments
(AFSSA)«, og »Istituto Zooprofilattico Sperimentale di
Brescia« i Italien til at være antigenbanker for EF-beredskabslagrene.
Ved Kommissionens beslutning 2000/111/EF af 21.
december 1999 om udpegning af en ny antigenbank og
om bestemmelser for overførsel og opbevaring af antigener som led i EF-beredskabslagrene af mund- og klovesygevacciner (3) udpeges ydermere Merial S.A.S.,
Pirbright, Det Forenede Kongerige.

(4)

EF-støtten bør gøres afhængig af, at en række betingelser
opfyldes, bl.a. vedrørende antigenbankens drift og overførslen af oplysninger og støttedokumenter.

(5)

Af budgetmæssige grunde bør EF-støtten ydes for et år
ad gangen.

(1) EFT L 224 af 18.8.1990, s. 19. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).
(2) EFT L 368 af 31.12.1991, s. 21.
(3) EFT L 33 af 8.2.2000, s. 19.

Artikel 1
1. Fællesskabet yder økonomisk støtte til Agence Française
de Sécurité Sanitaire des Aliments til oplagring af antigener til
fremstilling af mund- og klovesygevacciner i Agence Française
de Sécurité Sanitaire des Aliments' lokaler i Lyon.
2. I perioden 1. januar til 31. december 2004 er den maksimale økonomiske støtte på 30 000 EUR.

Artikel 2
1. Fællesskabet yder økonomisk støtte til Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Brescia til oplagring af antigener til
fremstilling af mund- og klovesygevacciner i Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Brescia's lokaler.
2. I perioden 1. januar til 31. december 2004 er den maksimale økonomiske støtte på 30 000 EUR.

Artikel 3
1. Fællesskabet yder økonomisk støtte til Merial S.A.S., som
har hovedsæde i Lyon i Frankrig, til oplagring af antigener til
fremstilling af mund- og klovesygevacciner i Merial S.A.S.'s
lokaler i Lyon i Frankrig og i Pirbright i Det Forenede Kongerige.
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2.
I perioden 1. januar til 31. december 2004 er den maksimale økonomiske støtte på 81 047 EUR.

b) økonomiske oplysninger (udfyldelse af et skema baseret på
den model, der er vist i bilaget).

Artikel 4

Artikel 5

1.
Den økonomiske EF-støtte, som er nævnt i artikel 1, stk.
2, artikel 2, stk. 2, og artikel 3, stk. 2, udbetales, forudsat de i
artikel 4 i beslutning 91/666/EØF fastsatte betingelser er
opfyldt, og de i stk. 2 nævnte oplysninger og dokumenter er
fremlagt for Kommissionen senest den 28. februar 2005.
2.
De oplysninger og dokumenter, der omtales i stk. 1, skal
indeholde følgende:
a) tekniske oplysninger om:
i) det oplagrede antigens mængde og type (lagerlister)
ii) det benyttede oplagringsudstyr (beholdernes type, antal
og kapacitet)
iii) eksisterende sikkerhedssystemer (temperaturkontrol,
tyverisikring)
iv) forsikringsordninger (brand, ulykke)

Denne beslutning er rettet til Agence Française de Securité Sanitaire des Aliments, 31, avenue Tony Garnier, BP 7033, F69342 Lyon Cedex 07, Frankrig, Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Brescia, Via Bianchi 9, I-25124 Brescia, Italien, og
Merial S.A.S., 29, avenue Tony Garnier, BP 7123, F-69002
Lyon Cedex 07, Frankrig.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. januar 2004.
På Kommissionens vegne
David BYRNE

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 30. januar 2004
om ikke-optagelse af visse aktive stoffer i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagetrækning af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse stoffer
(meddelt under nummer K(2004) 152)
(EØS-relevant tekst)

(2004/129/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(4)

For visse af disse aktive stoffer er der fremlagt oplysninger, der er blevet evalueret af Kommissionen sammen
med eksperter fra medlemsstaterne, og det fremgår heraf,
at der er behov for yderligere anvendelse af de pågældende stoffer. I disse tilfælde bør der iværksættes midlertidige foranstaltninger med henblik på udvikling af alternativer.

(5)

For de aktive stoffer, for hvilke der kun er en kort
periode fra advisering til tilbagetrækning af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder sådanne stoffer, bør der
indrømmes en frist til bortskaffelse, oplagring, afsætning
og anvendelse af eksisterende lagre på højest 12
måneder, således at disse lagre kun kan anvendes i yderligere en dyrkningsperiode. I tilfælde med længere
perioder mellem advisering og tilbagetrækning kan
denne frist afkortes, således at den udløber ved udgangen
af dyrkningsperioden.

(6)

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

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli
1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), senest
ændret ved Kommissionens direktiv 2003/119/EF (2), særlig
artikel 8, stk. 2, fjerde afsnit, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

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

Ifølge artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF kan en
medlemsstat i en periode på 12 år fra datoen for meddelelsen af dette direktiv tillade markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, som indeholder aktive stoffer, der ikke
er angivet i bilag I til dette direktiv, og som allerede var
på markedet to år efter meddelelsesdatoen, mens disse
stoffer gradvist undersøges inden for rammerne af et
arbejdsprogram.
Kommissionens forordning (EF) nr. 1112/2002 (3) fastsætter nærmere bestemmelser for iværksættelsen af fjerde
fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel
8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF. Aktive stoffer, der er
omfattet af fjerde fase, og for hvilke der ikke er meddelt
nogen forpligtelse til yderligere forberedelse af det
nødvendige dossier, bør ikke optages i bilag I til direktiv
91/414/EØF, og medlemsstaterne bør trække alle
godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, som indeholder
sådanne aktive stoffer, tilbage. Bilag I til denne beslutning indeholder en liste over aktive stoffer, der hører ind
under denne kategori.
Kommissionens forordning (EF) nr. 451/2000 (4) og (EF)
nr. 1490/2002 (5) fastsætter nærmere bestemmelser for
iværksættelse af anden og tredje fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/
414/EØF. Aktive stoffer, for hvilke der ikke er indsendt
en dossier, eller for hvilke anmelderne har oplyst, at der
ikke vil blive indsendt et dossier inden udløbet af den
fastsatte frist, bør ikke optages i bilag I til direktiv 91/
414/EØF, og medlemsstaterne bør trække alle godkendelser for plantebeskyttelsesmidler, der indeholder
sådanne aktive stoffer, tilbage. Bilag I til denne beslutning indeholder en liste over aktive stoffer, der hører ind
under denne kategori.
EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.
EUT L 325 af 12.12.2003, s. 41.
EFT L 168 af 27.6.2002, s. 14.
EFT L 55 af 29.2.2000, s. 25.
EFT L 224 af 21.8.2002, s. 23.

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
De aktive stoffer, der er opført i bilag I til denne beslutning,
optages ikke i bilag I til direktiv 91/414/EØF.

Artikel 2
1. Medlemsstaterne sørger for, at godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, som indeholder de aktive stoffer, der er opført
i bilag I til denne beslutning, trækkes tilbage senest den 31.
marts 2004.
2. Uanset stk. 1 kan medlemsstater, der er opført i kolonne
B i bilag II, senest indtil den 30. juni 2007 opretholde deres
godkendelser for plantebeskyttelsesmidler, der indeholder
stoffer, som er opført i kolonne A i det pågældende bilag, til
anvendelsesformål, der er angivet i kolonne C i samme bilag,
således at der kan udvikles et effektivt alternativ til det pågældende stof.
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Medlemsstater, der gør brug af undtagelsen i første afsnit, skal
sikre, at følgende betingelser er opfyldt:
a) fortsat anvendelse kan kun accepteres, hvis den ikke har
nogen skadelig indvirkning på menneskers eller dyrs
sundhed eller en uacceptabel indvirkning på miljøet
b) plantebeskyttelsesmidler, der stadig er på markedet efter den
31. marts 2004, forsynes med nye etiketter, hvoraf de
skærpede anvendelsesbetingelser fremgår
c) der træffes alle relevante foranstaltninger til at reducere
eventuelle risici
d) det søges seriøst at udvikle alternativer til disse anvendelser.
3.
Den pågældende medlemsstat underretter senest den 31.
december 2004 Kommissionen om de foranstaltninger, der
træffes i henhold til stk. 2, herunder navnlig om foranstaltninger, der træffes i henhold til litra a)-d).
Artikel 3
Eventuelle frister, som medlemsstaterne indrømmer i henhold
til artikel 4, stk. 6, i direktiv 91/414/EØF, skal være så korte
som muligt.

10.2.2004

Hvis godkendelserne i henhold til artikel 2, stk. 1, skal trækkes
tilbage senest den 31. marts 2004, udløber fristen senest den
31. december 2004.
Hvis godkendelserne i henhold til artikel 2, stk. 2, skal trækkes
tilbage senest den 30. juni 2007, udløber fristen senest den 31.
december 2007.

Artikel 4
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. januar 2004.
På Kommissionens vegne
David BYRNE

Medlem af Kommissionen
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BILAG I
Liste over aktive stoffer, der er omhandlet i artikel 1
DEL A
Stof, der er omfattet af Kommissionens forordning (EF) nr. 703/2001 (anden fase af arbejdsprogrammet)
Methidathion
DEL B
Stoffer, der er omfattet af Kommissionens forordning (EF) nr. 1490/2002 (tredje fase af arbejdsprogrammet)
Cinosulfuron

Nuarimol

Clofencet

Primisulfuron

Chlorflurenol

Pretilachlor

Flamprop-M

Quinclorac

Flurenol

Streptomycin

Hexaflumuron

Tridemorph

Imazethapyr

Triadimefon
DEL C

Stoffer, der er omfattet af Kommissionens forordning (EF) nr. 1112/2002 (fjerde fase af arbejdsprogrammet)
A. Kemiske aktive stoffer

Borsyre

(4E-7Z)-4,7-Tridecadien-1-ylacetat

Bromethalin

(4Z-9Z)-7,9-Dodecadien-1-ol

Calciferol

(E)-10-Dodecenylacetat

Calciumcyanid

(Z)-3-Methyl-6-isopropenyl-3,4-decadien-1-yl

Calciumoxid

(Z)-3-Methyl-6-isopropenyl-9-decen-1-ylacetat

Calciumphosphat

(Z)-5-Dodecen-1-ylacetat

Chlorhydrat af poly(iminoimidobiguanidin)

(Z)-7-Tetradecanol

Chlorphyllin

(Z)-9-Tricosen

Cholecalciferol

(Z,Z) Octadienylacetat

Cholinchlorid

2-Propanol

Majsstøbevand

3,7-Dimethyl-2,6-octadienal

Coumachlor

4-chlor-3-methylphenol

Coumafuryl

7,8-Epoxi-2-methyl-octadecan

Coumatetralyl

7-Methyl-3-methylen-7-octen-1-ylpropionat

Crimidin

Acridinbaser

Difethialon

Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid

Dioctyldimethylammoniumchlorid

Alkyldimethylethylbenzylammoniumchlorid

Diphacinon

Ammoniumhydroxid

Ethanethiol

Ammoniumsulfat

Ethylhexanoat

Bariumnitrat

Flocumafen

Biphenyl

Fluoracetamid
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Hydrogencyanid

Sebacinsyre

Isoval

Serricornin

Mælkesyre

Natriumcarbonat

Lauryldimethylbenzylammoniumbromid

Natriumchlorid

Lauryldimethylbenzylammoniumchlorid

Natriumcyanid

Calciumfosfat

Natriumdimethylarsinat

Methyl-trans-6-nonenoat

Natriumhydroxid

Naphtalen

Natrium-o-benzyl-p-chlorphenoxid

Nitrogen

Natriumpropionat

Octyldecyldimethylammoniumchlorid

Natrium-p-t-amylphenoxid

Løgekstrakt

Natriumtetraborat

Papain
p-Cresylacetat
p-Dichlorbenzen
Pherodim
Phosphorsyre
Planteolie/kokosnøddeolie
Planteolie/majsolie
Planteolie/jordnøddeolie

Sojabønneekstrakt
Sojabønneolie, epoxyderet
Strychnin
Tjæreolie
Thalliumsulphat
Thiourea
trans-6-Nonen-1-ol
Trimedlur

Kaliumsorbat
Pronumon

B. Mikroorganismer

Propionsyre

Aschersonia aleyrodis

Pyranocumarin

Agrotis segetum granulosis virus

Kvaternære ammoniumforbindelser

Mamestra brassica nuclear polyhedrosis virus

Scillirosid

Tomatmosaikvirus
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BILAG II
Fortegnelse over godkendelser omhandlet i artikel 2, stk. 2
Kolonne A

Kolonne B

Kolonne C

Aktivt stof

Medlemsstat

Anvendelse

Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid

Belgien

Desinficering af udstyr og rum til svampeproduktion

Cinosulfuron

Spanien

Ris

Italien

Ris

Østrig

Vårhvede, vårbyg, vinterhvede, vinterbyg

Danmark

Vårbyg

Portugal

Citrusfrugter

Spanien

Fyr

Frankrig

Æbler, pærer, blommer, citrusfrugter

Tyskland

Rapsolie

Italien

Oliven

Portugal

Æbler, pærer, ferskner, oliven, vinstokke, citrusfrugter,
mangofrugter og sukkeræbler

Spanien

Citrusfrugter, oliven

Grækenland

Oliven, æbler, pærer

Frankrig

Ris

Italien

Ris

Spanien

Ris

Grækenland

Ris

Portugal

Ris

Italien

Ris

Sverige

Frilandsjordbær

Flamprop-M

Hexaflumuron

Methidathion

Pretilachlor

Quinclorac

Triadimefon

Drivhustomater og -agurker
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KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 30. januar 2004
om midlertidig handel med frø af arten Vicia faba L., der ikke opfylder kravene i Rådets direktiv
66/401/EØF
(meddelt under nummer K(2004) 161)
(EØS-relevant tekst)

(2004/130/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets direktiv 66/401/EØF af 14. juni
1966 om handel med frø af foderplanter (1), senest ændret ved
direktiv 2003/61/EF (2), særlig artikel 17, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I Det Forenede Kongerige er mængden af frø af vårsorter
af hestebønne (Vicia faba L.), som er egnet til dyrkning
under dyrkningsforholdene i denne medlemsstat, og som
opfylder kravene i direktiv 66/401/EØF med hensyn til
spireevne, utilstrækkelig og kan således ikke dække
denne medlemsstats behov.

(2)

Det er umuligt at dække behovet for frø af denne art på
tilfredsstillende vis med frø, som opfylder alle krav i
direktiv 66/401/EØF, fra andre medlemsstater eller fra
tredjelande.

(3)

Det Forenede Kongerige bør derfor bemyndiges til at
tillade handel med frø af denne art, som opfylder mindre
strenge krav, i en periode, der udløber den 15. februar
2004.

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
Indtil den 15. februar 2004 tillades handel i Fællesskabet med
frø af vårsorter af hestebønne (Vicia faba L.), som ikke opfylder
kravene i direktiv 66/401/EØF med hensyn til mindste spireevne, hvis de betingelser, der er fastsat i bilaget til denne beslutning, og nedenstående betingelser er opfyldt:
a) Spireevnen skal mindst svare til den, der er fastsat i bilaget
til denne beslutning.
b) På den officielle etiket skal spiringen, der er fastslået ved den
officielle undersøgelse i henhold til artikel 2, stk. 1, litra C,
under litra d), i direktiv 66/401/EØF, være angivet.
c) Frøene skal første gang være blevet bragt i handelen i
henhold til artikel 2 i denne beslutning.

Artikel 2

(4)

(5)

Uanset om frøene er høstet i en medlemsstat eller et
tredjeland, der er omfattet af Rådets beslutning 2003/17/
EF af 16. december 2002 om ligestilling af markinspektioner af afgrøder til formering af udsæd i tredjelande og
om ligestilling af frø produceret i tredjelande (3), bør
andre medlemsstater, som er i stand til at forsyne Det
Forenede Kongerige med frø af denne art, derudover
bemyndiges til at tillade handel med sådanne frø.
Det Forenede Kongerige bør fungere som koordinator
for at sikre, at den samlede mængde frø, der tillades i
henhold til denne beslutning, ikke overstiger den
sammesteds fastsatte maksimumsmængde.

En leverandør, der ønsker at bringe de i artikel 1 nævnte frø i
handelen, skal anmode den medlemsstat, hvori han er etableret,
eller hvortil han importerer, om tilladelse hertil.
Den pågældende medlemsstat giver leverandøren tilladelse til at
bringe frøene i handelen, medmindre:
a) der er velbegrundet tvivl om, at leverandøren kan bringe
den mængde frø, han har ansøgt om tilladelse for, i
handelen, eller
b) den samlede mængde, der tillades bragt i handelen i henhold
til den pågældende undtagelse, ville overstige den maksimumsmængde, der er anført i bilaget.

Artikel 3
De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for
Frø og Plantemateriale henhørende under Landbrug,
Havebrug og Skovbrug —

Ved anvendelsen af denne beslutning yder medlemsstaterne
hinanden administrativ bistand.

(1) EFT 125 af 11.7.1966, s. 2298/66.
(2) EUT L 165 af 3.7.2003, s. 23.
(3) EFT L 8 af 14.1.2003, s. 10. Ændret ved beslutning 2003/403/EF
(EUT L 141 af 7.6.2003, s. 23).

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

(6)
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En medlemsstat, der modtager en ansøgning i overensstemmelse med artikel 2, underretter straks den koordinerende
medlemsstat om den mængde, ansøgningen vedrører. Den
koordinerende medlemsstat meddeler straks den medlemsstat,
der har givet underretning, hvorvidt imødekommelse af ansøgningen ville resultere i, at maksimumsmængden overskrides.
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Artikel 5

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. januar 2004.

Artikel 4

På Kommissionens vegne

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

David BYRNE

Medlem af Kommissionen

BILAG

Art

Vicia faba L.

Sortstype

Ashleigh, Compass, Hobbit, Lobo,
Maris Bead, Meli, Nile, Oena, Quattro,
Syncro, Victor

Maksimumsmængde
(tons)

Mindste spireevne
(% af de rene frø)

4 035

75
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Den Europæiske Unions Tidende

10.2.2004

KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 9. februar 2004
om principiel anerkendelse af, at de dossierer, der er fremlagt til detaljeret gennemgang med
henblik på eventuel optagelse af FEN 560 og penoxsulam i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF,
er komplette
(meddelt under nummer K(2004) 274)
(EØS-relevant tekst)

(2004/131/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(5)

Denne beslutning indskrænker ikke Kommissionens ret
til at kræve, at ansøgeren forelægger yderligere data eller
oplysninger for den medlemsstat, der er udpeget som
rapporterende medlemsstat for et givet stof, for at præcisere visse punkter i dossiererne.

(6)

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

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli
1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig
artikel 6, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

(3)

(4)

Ifølge direktiv 91/414/EØF skal der udarbejdes en EFliste over aktive stoffer, der må blandes i plantebeskyttelsesmidler.
Société Occitane de Fabrications et de Technologies
indgav et dossier om det aktive stof FEN 560 til de
franske myndigheder den 24. juni 2003 med en ansøgning om at få stoffet optaget i bilag I til direktiv 91/414/
EØF. Dow AgroSciences indgav et dossier om penoxsulam til de italienske myndigheder den 29. november
2002 med en ansøgning om at få stoffet optaget i bilag I
til direktiv 91/414/EØF.
De franske og de italienske myndigheder har over for
Kommissionen tilkendegivet, at dossiererne om de
pågældende aktive stoffer efter den indledende undersøgelse synes at opfylde kravene til data og oplysninger i
bilag II til direktiv 91/414/EØF. De indgivne dossierer
synes også at opfylde kravene til data og oplysninger i
bilag III til direktiv 91/414/EØF med hensyn til ét plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder de pågældende
aktive stoffer. De respektive ansøgere sendte derefter i
medfør af artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF dossiererne til Kommissionen og de andre medlemsstater,
ligesom dossiererne blev forelagt for Den Stående
Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.
Der bør ved denne beslutning gives en officiel EF-bekræftelse af, at dossiererne anses for i princippet at opfylde
kravene til data og oplysninger i bilag II og for mindst ét
plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder de pågældende
aktive stoffer, kravene i bilag III til direktiv 91/414/EØF.

(1) EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

De dossierer om de aktive stoffer i bilaget til denne beslutning,
der er forelagt for Kommissionen og medlemsstaterne for at få
stofferne optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF, opfylder i
princippet de krav til data og oplysninger, der er fastsat i bilag
II til direktiv 91/414/EØF.

Dossiererne opfylder også kravene til data og oplysninger i
bilag III til direktiv 91/414/EØF med hensyn til ét plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder de aktive stoffer, under hensyntagen til de foreslåede anvendelser.

Artikel 2

De rapporterende medlemsstater fortsætter den detaljerede
gennemgang af de pågældende dossierer og rapporterer konklusionerne af deres gennemgang sammen med eventuelle henstillinger om, hvorvidt de pågældende aktive stoffer skal optages i
bilag I til direktiv 91/414/EØF eller ej, og eventuelle betingelser
herfor til Kommissionen så hurtigt som muligt og senest den
10. februar 2005.
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Artikel 3
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. februar 2004.
På Kommissionens vegne
David BYRNE

Medlem af Kommissionen

BILAG
Aktive stoffer, der er omfattet af denne beslutning

Nr.

Almindeligt anvendt navn, CIPACidentifikationsnummer

Ansøger

Ansøgningsdato

Rapporterende
medlemsstat

1

FEN 560
CIPAC-nr. foreligger endnu ikke

Société occitane de fabrications et
de technologies

24.6.2003

FR

2

Penoxsulam
CIPAC-nr. foreligger endnu ikke

Dow AgroSciences

29.11.2002

IT

