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I
(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 460/2004
af 10. marts 2004
om oprettelse af et europæisk agentur for net- og informationssikkerhed
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE
UNION HAR —

(3)

Nettenes og informationssystemernes tekniske kompleksitet, de mange forskellige indbyrdes forbundne
produkter og tjenester og det enorme antal private og
offentlige aktører, der hver især har sit eget ansvar at
tilgodese, risikerer at underminere et velfungerende indre
marked.

(4)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7.
marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet) (3) fastlægger de nationale tilsynsmyndigheders
opgaver, der bl.a. består i at samarbejde indbyrdes og
med Kommissionen på en transparent måde for at sikre
udviklingen af en ensartet reguleringspraksis, bidrage til
at sikre et højt niveau for beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred og sikre de offentlige kommunikationsnets integritet og sikkerhed.

(5)

Den nuværende fællesskabslovgivning omfatter også:
direktiv 2002/20/EF (4), direktiv 2002/22/EF (5), direktiv
2002/19/EF (6), direktiv 2002/58/EF (7), direktiv 1999/
93/EF (8) og direktiv 2000/31/EF (9) samt Rådets resolution af 18. februar 2003 om gennemførelse af eEuropehandlingsplanen for 2005 (10).

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 95,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,
under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske
og Sociale Udvalg (1),
efter høring af Regionsudvalget,
efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

Kommunikationsnet og informationssystemer er blevet
en afgørende faktor i den økonomiske og samfundsmæssige udvikling. Informationsteknologi og net er nu ved at
blive en alment tilgængelig ressource på lige fod med
f.eks. vand og elektricitet. Sikkerheden i net og informationssystemer, og navnlig deres tilgængelighed, får derfor
stigende betydning for samfundet, ikke mindst på grund
af risikoen for problemer i centrale informationssystemer
som følge af systemernes kompleksitet, uheld, fejl og
angreb, der kan få konsekvenser for de fysiske infrastrukturer, der sikrer tjenesteydelser af stor betydning for EUborgernes trivsel.
Det stigende antal brud på sikkerheden har allerede
medført betydelig økonomisk skade, undermineret
brugernes tillid og bremset udviklingen af elektronisk
handel. Enkeltpersoner, offentlige administrationer og
virksomheder har reageret ved at indføre sikkerhedsfremmende
teknologi
og
sikkerhedsprocedurer.
Medlemsstaterne har iværksat en række støtteforanstaltninger, bl.a. oplysningskampagner og forskningsprojekter, for at øge net- og informationssikkerheden i hele
samfundet.

(1) EUT C 220 af 16.9.2003, s. 33.
(2) Europa-Parlamentets udtalelse af 19.11.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 19.2.2004.

(3) EFT L 108 af 24.4.2002, s. 33.
(4) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/20/EF af 7. marts
2002 om tilladelser til elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
(tilladelsesdirektivet) (EFT L 108 af 24.4.2002, s. 21).
5
( ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/22/EF af 7. marts
2002 om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med
elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (forsyningspligtdirektivet) (EFT L 108 af 24.4.2002, s. 51).
(6) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/19/EF af 7. marts
2002 om adgang til og samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter (adgangsdirektivet) (EFT L 108 af
24.4.2002, s. 7).
7
( ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002
om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets
fred i den elektroniske kommunikationssektor (direktiv om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation) (EFT L 201 af
31.7.2002, s. 37).
(8) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/93/EF af 13. december
1999 om en fællesskabsramme for elektroniske signaturer (EFT L 13
af 19.1.2000. s. 12).
(9) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000
om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig
elektronisk handel, i det indre marked (direktivet om elektronisk
handel) (EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1).
10
( ) EUT C 48 af 28.2.2003, s. 2.
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Direktiv 2002/22/EF kræver, at medlemsstaterne træffer
de fornødne foranstaltninger til at sikre de offentlige telefonnets integritet og tilgængelighed på et fast sted, og at
virksomheder, der udbyder offentligt tilgængelige telefonitjenester på et fast sted, træffer de fornødne foranstaltninger til at sikre uafbrudt adgang til alarmtjenester.

(8)

Direktiv 2002/58/EF kræver, at udbydere af offentligt
tilgængelige
elektroniske
kommunikationstjenester
træffer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte deres tjenester, og det stiller
desuden krav om kommunikationshemmelighed for så
vidt angår både selve kommunikationen og de dermed
forbundne trafikdata. Ifølge 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 (2) skal medlemsstaterne kræve, at
den registeransvarlige iværksætter de fornødne tekniske
og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse,
mod hændeligt tab, mod forringelse, ubeføjet udbredelse
eller ikke-autoriseret adgang, navnlig hvis behandlingen
omfatter fremsendelse af oplysninger i et net, samt mod
enhver anden form for ulovlig behandling.

(9)

(10)

til. Nationale tilsynsmyndigheder som omhandlet i
direktiv 2002/21/EF kan udpeges af en medlemsstat som
et kompetent organ.

Ifølge direktiv 2002/20/EF må medlemsstaterne i forbindelse med generelle tilladelser fastsætte vilkår vedrørende
offentlige nets sikkerhed mod ulovlig adgang i overensstemmelse med direktiv 97/66/EF (1).

(7)

(11)

Disse behov kan opfyldes ved at oprette et europæisk
organ, Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed, herefter benævnt »agenturet«, der fungerer
som et referencepunkt og skaber tillid i kraft af sin
uafhængighed, kvaliteten af den rådgivning, det yder, og
af de informationer, det videregiver, samt i kraft af den
åbenhed, der er forbundet med dets procedurer og drift,
og dets omhu ved udførelsen af de pålagte opgaver.
Agenturet bør bygge på medlemsstaternes og Fællesskabets indsats og derfor udføre sine opgaver i fuldt samarbejde med medlemsstaterne og være åbent for forbindelser med erhvervslivet og andre relevante interessenter.
Da elektroniske net i vid udstrækning er privatejet, bør
agenturet bygge på input fra og samarbejde med den
private sektor.

(12)

Udøvelsen af agenturets opgaver bør ikke gribe ind i og
bør ikke træde i stedet for, hindre eller overlappe de relevante beføjelser og opgaver, der er tildelt:
— de nationale tilsynsmyndigheder i overensstemmelse
med direktiverne om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester samt de europæiske tilsynsmyndigheders gruppe vedrørende elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, som er nedsat ved Kommissionens afgørelse 2002/627/EF (3), og Kommunikationsudvalget, som er omhandlet i direktiv 2002/21/
EF

Direktiv 2002/21/EF og direktiv 1999/93/EF indeholder
bestemmelser om standarder, der skal offentliggøres i
Den Europæiske Unions Tidende. Medlemsstaterne
anvender også standarder fra internationale organisationer samt de facto-standarder, der er udviklet af
erhvervslivet. Det er nødvendigt for Kommissionen og
medlemsstaterne at kunne gøre sig bekendt med de standarder, der opfylder kravene i fællesskabslovgivningen.

Disse foranstaltninger vedrørende det indre marked
kræver, at medlemsstaterne og Kommissionen iværksætter forskellige tekniske og organisatoriske procedurer.
Det drejer sig om teknisk komplekse opgaver, som der
ikke er nogen enkelt, umiddelbart indlysende løsning på.
Uensartet anvendelse af reglerne kan føre til ineffektive
løsninger og skabe hindringer for det indre marked.
Derfor bør der oprettes et ekspertisecenter på europæisk
plan, der kan yde vejledning, rådgive og efter anmodning
yde bistand inden for rammerne af sit formål, og som
Europa-Parlamentet, Kommissionen og kompetente
organer udpeget af medlemsstaterne, kan henvende sig

(1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/66/EF af 15. december
1997 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred inden for telesektoren (EFT L 24 af 30.1.1998, s. 1). Direktivet er ophævet og erstattet af direktiv 2002/58/EF.
(2) EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31. Ændret ved forordning (EF) nr.
1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).
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— de europæiske standardiseringsorganer, de nationale
standardiseringsorganer og det stående udvalg, jf.
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af
22. juni 1998 om en informationsprocedure med
hensyn til tekniske standarder og forskrifter samt
forskrifter for informationssamfundets tjenester (4),
og
— medlemsstaternes tilsynsmyndigheder for så vidt
angår beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med behandling af personoplysninger og fri
bevægelighed for sådanne oplysninger.

(13)

For bedre at forstå udfordringerne inden for net- og
informationssikkerhed må agenturet analysere eksisterende og nye risici og kan med henblik herpå indsamle
relevante oplysninger, især via spørgeskemaer, uden at
stille nye krav til den private sektor eller til medlemsstaterne om at udarbejde oplysninger. Ved nye risici bør
forstås områder, hvor der allerede nu forekommer tegn
på, at de i fremtiden vil kunne udgøre risici for net- og
informationssikkerheden.

(3) EFT L 200 af 30.7.2002, s. 38.
(4) EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37. Ændret ved direktiv 98/48/EF (EFT
L 217 af 5.8.1998, s. 18).

13.3.2004
(14)

(15)
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For at skabe tillid til net og informationssystemer er det
nødvendigt, at enkeltpersoner, virksomheder og offentlige administrationer har tilstrækkeligt kendskab til og er
uddannet inden for net- og informationssikkerhed. De
offentlige myndigheder spiller en rolle i at skabe øget
bevidsthed om emnet gennem oplysning af den brede
offentlighed, små og mellemstore virksomheder, private
selskaber, offentlige myndigheder, skoler og universiteter. Disse tiltag må dog videreudvikles. Øget informationsudveksling mellem medlemsstaterne vil fremme
sådanne oplysningskampagner. Agenturet bør rådgive
om bedste praksis vedrørende oplysning, uddannelse og
kurser.

Agenturet bør have til opgave at bidrage til et højt
niveau for net- og informationssikkerhed i Fællesskabet
og tilvejebringe en kultur for net- og informationssikkerhed til gavn for borgerne, forbrugerne, virksomhederne og organisationerne inden for den offentlige sektor
i Den Europæiske Union og på denne måde bidrage til et
velfungerende indre marked.

(16)

Effektive sikkerhedsstrategier bør baseres på velgennemtænkte risikovurderingsmetoder, både i den offentlige og
den private sektor. Der anvendes risikovurderingsmetoder og procedurer på forskellige niveauer, men der er
ingen fælles praksis, der sikrer en effektiv indsats. Ved at
udvikle og fremme bedste praksis inden for risikovurdering og interoperable risikostyringsløsninger inden for
den offentlige og den private sektors organisationer kan
man øge sikkerhedsniveauet i nettene og informationssystemerne i Europa.

(17)

Agenturet bør udnytte resultaterne af igangværende
forsknings-, udviklings- og teknologivurderingsaktiviteter, særlig aktiviteter, der gennemføres som led i de
forskellige fællesskabsinitiativer inden for forskning.

(18)

Agenturet kan i givet fald, og hvor det er hensigtsmæssigt for, at det kan varetage sit kompetenceområde og
formål og udføre sine opgaver, udveksle erfaringer og
generelle oplysninger med organer og agenturer, der er
oprettet i henhold til EU-lovgivningen, og som beskæftiger sig med net- og informationssikkerhed.

(19)

Net- og informationssikkerhedsproblemer er af global
karakter. Der er behov for et tættere samarbejde på
globalt plan for at forbedre sikkerhedsstandarderne, øge
oplysningsniveauet og fremme en fælles global strategi
til net- og informationssikkerhed og dermed bidrage til
at udvikle en net- og informationssikkerhedskultur. Et
effektivt samarbejde med tredjelande og det globale
samfund er blevet en opgave, der også må løses på europæisk plan. Agenturet bør derfor støtte Fællesskabets
bestræbelser på at samarbejde med tredjelande og i givet
fald med internationale organisationer.
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(20)

Agenturet bør i forbindelse med sine aktiviteter tage
hensyn til små og mellemstore virksomheder.

(21)

For effektivt at kunne sikre, at agenturets opgaver fuldføres, bør medlemsstaterne og Kommissionen være
repræsenteret i en bestyrelse, som har beføjelse til at fastlægge budgettet, kontrollere dets gennemførelse, vedtage
passende finansielle bestemmelser, fastlægge gennemsigtige arbejdsprocedurer for agenturets beslutningstagning,
godkende agenturets arbejdsprogram, vedtage sin egen
forretningsorden og vedtage agenturets interne forretningsgange, udpege og afsætte den administrerende
direktør. Bestyrelsen bør sikre, at agenturet udfører sine
opgaver på en sådan måde, at det kan fungere i overensstemmelse med denne forordning.

(22)

Det vil være nyttigt med en stående gruppe af interessenter, der kan opretholde en løbende dialog med den
private sektor, forbrugerorganisationerne og andre relevante deltagende parter. Den stående gruppe af interessenter, der skal nedsættes af den administrerende
direktør og have denne som formand, bør koncentrere
sig om spørgsmål, der er relevante for samtlige interessenter, og forelægge dem for den administrerende
direktør. Den administrerende direktør kan, når det er
relevant og under hensyn til dagsordenen for møderne,
indbyde repræsentanter for Europa-Parlamentet og andre
relevante organer til at deltage i gruppens møder.

(23)

For at skabe et velfungerende agentur må den administrerende direktør udnævnes på grundlag af kvalifikationer og dokumenterede administrative og ledelsesmæssige færdigheder samt kvalifikationer og erfaring, der er
relevante for net- og informationssikkerhed, og det er
endvidere nødvendigt, at den administrerende direktør
kan tilrettelægge agenturets interne opgaver i fuld
uafhængighed og med fleksibilitet. Med henblik herpå
bør den administrerende direktør efter høring af
Kommissionen og den stående gruppe af interessenter
udarbejde et forslag til agenturets årlige arbejdsprogram
og træffe alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at
agenturets arbejdsprogram gennemføres korrekt. Den
administrerende direktør bør hvert år udarbejde et
udkast til en årsberetning, der skal forelægges for bestyrelsen, udfærdige et udkast til overslag over agenturets
indtægter og udgifter samt gennemføre budgettet.

(24)

Den administrerende direktør bør kunne nedsætte ad
hoc-arbejdsgrupper til at behandle specifikke videnskabelige og tekniske spørgsmål. Ved nedsættelse af ad hocarbejdsgrupper bør den administrerende direktør
bestræbe sig på at få input fra og gøre brug af den relevante ekspertise i den private sektor. Ad hoc-arbejdsgrupperne bør kunne give agenturet adgang til de nyeste
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oplysninger og derved sætte det i stand til at tage de
sikkerhedsudfordringer op, der er en følge af et informationssamfund i udvikling. Agenturet bør sikre, at dets ad
hoc-arbejdsgrupper er kompetente og repræsentative, og
at der, hvis det er relevant i forhold til de konkrete
spørgsmål, deltager repræsentanter for de offentlige
administrationer i medlemsstaterne, for den private
sektor, herunder erhvervslivet, for brugere og akademiske eksperter i net- og informationssikkerhed. Agenturet kan om nødvendigt knytte uafhængige eksperter,
der er anerkendt som kompetente på det pågældende
område, til grupperne. De eksperter, som deltager i de
ad hoc-arbejdsgrupper, der nedsættes af agenturet, bør
ikke være en del af agenturets personale. Deres udgifter
bør afholdes af agenturet i overensstemmelse med de
interne regler og i overensstemmelse med de gældende
finansforordninger.

(25)

(26)

(27)

Agenturet bør følge den relevante fællesskabslovgivning
om aktindsigt som fastlagt i Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 (1) og om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af
personoplysninger som fastsat i Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (2).

Agenturet bør inden for sit kompetenceområde og sine
formål og i udførelsen af sine opgaver navnlig overholde
de bestemmelser, der gælder for Fællesskabets institutioner samt national lovgivning vedrørende behandling af
følsomme dokumenter.

For at agenturet kan sikres fuld selvstændighed og
uafhængighed, bør det råde over et selvstændigt budget,
hvortil indtægterne hovedsageligt kommer fra et bidrag
fra Fællesskabet. Fællesskabets budgetprocedure finder
anvendelse, for så vidt angår ethvert bidrag, som
kommer fra Den Europæiske Unions almindelige budget.
Desuden bør revisionen af regnskaberne forestås af Revisionsretten.
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UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

AFSNIT 1
KOMPETENCEOMRÅDE, FORMÅL OG OPGAVER

Artikel 1
Kompetenceområde
1. For at sikre et højt og effektivt net- og informationssikkerhedsniveau i Fællesskabet og for at udvikle en net- og informationssikkerhedskultur til gavn for borgerne, forbrugerne,
virksomhederne og den offentlige sektors organisationer i Den
Europæiske Union og dermed bidrage til et velfungerende indre
marked oprettes der herved et europæisk agentur for net- og
informationssikkerhed, i det følgende benævnt »agenturet«.
2. Agenturet bistår Kommissionen og medlemsstaterne og
samarbejder i den forbindelse med erhvervslivet, med at opfylde
kravene til net- og informationssikkerhed, herunder de krav,
der er fastsat i nuværende og fremtidig fællesskabslovgivning
såsom Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF for
dermed at sikre et velfungerende indre marked.
3. Agenturets formål og opgaver berører ikke medlemsstaternes beføjelser med hensyn til net- og informationssikkerhed,
der falder uden for EF-traktatens anvendelsesområde, såsom de
beføjelser, der er omfattet af afsnit V og VI i traktaten om Den
Europæiske Union, og berører under ingen omstændigheder
aktiviteter vedrørende offentlig sikkerhed, forsvar, statens
sikkerhed (herunder statens økonomiske velfærd for så vidt
angår aspekter, der vedrører statens sikkerhed) og statens aktiviteter på det strafferetlige område.

Artikel 2
Formål

(28)

(29)

Hvor det er nødvendigt og på grundlag af aftaler, der
skal indgås, kan agenturet få adgang til de tolketjenester,
der ydes af Kommissionens Generaldirektorat for Tolkning (DGI) eller af andre EF-institutioners tolketjenester.

Agenturet bør i første omgang oprettes for en begrænset
periode, og dets arbejde bør evalueres for at afgøre, om
agenturet skal fortsætte sine aktiviteter ud over denne
periode —

(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af
30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og
Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).
(2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18.
december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med
behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og
-organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af
12.1.2001, s. 1).

1. Agenturet skal styrke Fællesskabets, medlemsstaternes og
dermed også erhvervslivets evne til at forebygge, behandle og
imødegå sikkerhedsproblemer i net og informationssystemer.
2. Agenturet skal bistå og rådgive Kommissionen og
medlemsstaterne i spørgsmål vedrørende net- og informationssikkerhed, der falder inden for dets kompetence som fastsat i
denne forordning.
3. Agenturet skal på grundlag af medlemsstaternes og
Fællesskabets bestræbelser udvikle et højt ekspertiseniveau.
Agenturet skal bruge denne ekspertise til at fremme et bredt
samarbejde mellem den offentlige og den private sektors
aktører.
4. Agenturet skal på anmodning bistå Kommissionen i det
tekniske forberedende arbejde med at ajourføre og udvikle
fællesskabslovgivningen om net- og informationssikkerhed.
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Opgaver

j) støtte Fællesskabets bestræbelser på at samarbejde med tredjelande og i givet fald med internationale organisationer om
at fremme en global strategi til net- og informationssikkerhed og dermed bidrage til at udvikle en net- og informationssikkerhedskultur

For at sikre at kompetenceområdet og formålene i artikel 1 og
2 efterleves, varetager agenturet følgende opgaver:

k) uafhængigt fremsætte sine egne konklusioner, retningslinjer
og afgive udtalelser i forbindelse med spørgsmål, der ligger
inden for dets kompetenceområde og formål.

a) indsamle relevante oplysninger til analyse af eksisterende og
nye risici og navnlig på europæisk plan risici, der kan få
følger for de elektroniske kommunikationsnets modstandsdygtighed og tilgængelighed og for autenticiteten, integriteten og fortroligheden i forbindelse med den information,
der indhentes og overføres via disse net, samt forelægge
medlemsstaterne og Kommissionen analyseresultaterne

Artikel 4

Artikel 3

b) rådgive og, efter anmodning, yde bistand til Europa-Parlamentet, Kommissionen, europæiske organer eller kompetente nationale organer udpeget af medlemsstaterne inden
for dets formål

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

c) styrke samarbejdet mellem forskellige aktører på net- og
informationssikkerhedsområdet, bl.a. ved regelmæssigt at
afholde høringer med erhvervslivet, universiteter samt andre
berørte sektorer og ved at skabe kontaktnetværk for fællesskabsorganer, den offentlige sektors organer udpeget af
medlemsstaterne, den private sektors organer og forbrugerorganisationer

a) »net«: transmissionssystemer og i givet fald koblings- og
routingudstyr samt andre ressourcer, som gør det muligt at
overføre signaler ved hjælp af trådforbindelse, radiobølger,
lyslederteknik eller andre elektromagnetiske midler,
herunder satellitnet, jordbaserede fastnet (kredsløbs- og
pakkekoblede, herunder internettet) og mobilnet, elkabelsystemer, i den udstrækning de anvendes til fremføring af
signaler, net, som anvendes til radio- og tv-spredning samt
kabel-tv-net, uanset hvilken type information der overføres

d) lette samarbejdet mellem Kommissionen og medlemsstaterne om udvikling af fælles metoder med henblik på at
forebygge, behandle og imødegå sikkerhedsproblemer i net
og informationssystemer

b) »informationssystem«: computere og elektroniske kommunikationsnet samt elektroniske data, som arkiveres, behandles,
kaldes frem eller overføres i forbindelse med deres drift,
brug, beskyttelse og vedligeholdelse

e) bidrage til, at alle brugere bliver mere bevidste om og får
adgang til hurtigt tilgængelige, objektive og dækkende oplysninger om net- og informationssikkerhed, bl.a. ved at
fremme udveksling af den aktuelt bedste praksis, herunder
metoder til varsling af brugere, og ved at skabe et positivt
samspil mellem initiativer i den offentlige og den private
sektor
f) bistå Kommissionen og medlemsstaterne i deres dialog med
erhvervslivet for at imødegå sikkerhedsrelaterede problemer
i forbindelse med hardware- og softwareprodukter
g) gøre sig bekendt med udviklingen af standarder for
produkter og tjenesteydelser vedrørende net- og informationssikkerhed
h) rådgive Kommissionen vedrørende forskning inden for netog informationssikkerhed og effektiv anvendelse af teknologier til risikoforebyggelse
i) fremme anvendelse af risikovurdering, interoperable
løsninger til risikostyring og undersøgelser af løsninger til
styring af forebyggelse inden for den offentlige og den
private sektors organisationer

c) »net- og informationssikkerhed«: et nets eller et informationssystems evne til, på et givet tillidsniveau, at modstå
uheld, ulovlige og chikanøse handlinger, der er til skade for
tilgængeligheden, autenticiteten, integriteten og fortroligheden i forbindelse og de dermed forbundne tjenester, der
tilbydes i eller er tilgængelige via dette net eller system
d) »tilgængelighed«: at der er adgang til data og at tjenester
fungerer
e) »autentificering«: bekræftelse af en enheds eller brugers
påståede identitet
f) »dataintegritet«: bekræftelse af, at de data, der sendes,
modtages eller gemmes, er komplette og uændrede
g) »datafortrolighed«: beskyttelse mod, at kommunikation eller
arkiverede data opfanges og læses af uautoriserede personer
h) »risiko«: en funktion af sandsynligheden for, at en svaghed i
systemet påvirker autentificeringen eller tilgængeligheden,
autenticiteten, integriteten eller fortroligheden i forbindelse
med behandlede eller overførte data, sammenholdt med
hvor alvorlig virkningen er, hvis denne svaghed tilsigtet eller
utilsigtet udnyttes
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i) »risikovurdering«: en videnskabeligt og teknologisk baseret
proces bestående af fire led: konstatering af trusler, karakterisering af trusler, vurdering af eksponeringen og karakterisering af risikoen

3. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand og
en næstformand for en periode på 2½ år, der kan fornyes.
Næstformanden træder uden videre i stedet for formanden, hvis
denne er forhindret i at udøve sit hverv.

j) »risikostyring«: den proces, der til forskel fra risikovurderingen består i en afvejning af de forskellige mulige strategier i samråd med interesserede parter under hensyntagen til
risikovurderingen og andre relevante faktorer, samt om
nødvendigt udvælgelse af relevante forebyggelses- og
kontrolforanstaltninger

4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden på
grundlag af et forslag fra Kommissionen. Medmindre andet er
fastsat, træffer bestyrelsen beslutninger med et flertal af dens
stemmeberettigede medlemmer.

k) »net- og informationssikkerhedskultur«: samme betydning
som i OECD's retningslinjer af 25. juli 2002 for sikkerhed i
forbindelse med informationssystemer og -netværk og i
Rådets resolution af 18. februar 2003 om en europæisk
strategi for udvikling af en kultur for net- og informationssikkerhed (1).

Der kræves et flertal på to tredjedele af de stemmeberettigede
medlemmer for at vedtage bestyrelsens forretningsorden og
agenturets interne forretningsgange, budget og årlige arbejdsprogram samt for at udnævne og afsætte den administrerende
direktør.

AFSNIT 2
ORGANISATION

5. Bestyrelsen træder sammen efter indkaldelse fra
formanden. Bestyrelsen afholder et ordinært møde to gange om
året. Den træder endvidere sammen til ekstraordinære møder
efter indkaldelse fra formanden eller på anmodning af mindst
en tredjedel af de stemmeberettigede medlemmer. Den administrerende direktør deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret og varetager sekretariatsfunktionen.

Artikel 5
Agenturets organer

6. Bestyrelsen vedtager agenturets interne forretningsgange
på grundlag af et forslag fra Kommissionen. Disse regler offentliggøres.

Agenturet består af:
a) en bestyrelse
b) en administrerende direktør og
c) en stående gruppe af interessenter.

Artikel 6
Bestyrelsen
1.
Bestyrelsen består af en repræsentant for hver medlemsstat, tre repræsentanter, der udnævnes af Kommissionen, samt
tre repræsentanter uden stemmeret, der udnævnes af Rådet på
forslag af Kommissionen, og som hver repræsenterer en af
følgende grupper:

7. Bestyrelsen fastlægger de overordnede retningslinjer for
agenturets drift. Bestyrelsen sikrer, at agenturet arbejder i overensstemmelse med principperne i artikel 12-14 og artikel 23.
Den sikrer endvidere, at der er sammenhæng mellem agenturets
arbejde og medlemsstaternes aktiviteter samt aktiviteter på
fællesskabsplan.

8. Hvert år inden den 30. november vedtager bestyrelsen,
når den har modtaget Kommissionens udtalelse, agenturets
arbejdsprogram for det kommende år. Bestyrelsen påser, at
arbejdsprogrammet er i overensstemmelse med agenturets
kompetenceområde, formål og opgaver samt Fællesskabets
lovgivningsmæssige og politiske prioriteter på området net- og
informationssikkerhed.

9. Hvert år inden den 31. marts vedtager bestyrelsen en
årsberetning om agenturets aktiviteter i det forløbne år.

a) informations- og kommunikationsteknologiindustrien

2.
Medlemmerne af bestyrelsen udpeges på grundlag af deres
erfaring og ekspertise inden for net- og informationssikkerhed.
Medlemmerne kan lade sig repræsentere af suppleanter, som
udpeges samtidigt.

10. De finansielle bestemmelser for agenturet vedtages af
bestyrelsen efter høring af Kommissionen. De må ikke afvige
fra Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af
19. november 2002 om rammefinansforordningen for de
organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF,
Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen for De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (2), medmindre dette er
strengt nødvendigt af hensyn til agenturets drift og Kommissionen forudgående har givet sit samtykke.

(1) EUT C 48 af 28.2.2003, s. 1.

(2) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

b) forbrugergrupper
c) akademiske eksperter i net- og informationssikkerhed.
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Artikel 7
Den administrerende direktør
1.
Agenturet ledes af den administrerende direktør, som
varetager sit hverv i uafhængighed.
2.
Den administrerende direktør udnævnes af bestyrelsen på
grundlag af en liste over kandidater, som Kommissionen foreslår efter en almindelig udvælgelsesprøve efter offentliggørelse
af en indkaldelse af interessetilkendegivelser både i Den Europæiske Unions Tidende og andre steder. Den administrerende
direktør udnævnes på grundlag af kvalifikationer og dokumenterede administrative og ledelsesmæssige færdigheder samt
kvalifikationer og erfaring, der er relevante for net- og informationssikkerhed. Inden udnævnelsen indbydes den af bestyrelsen
indstillede kandidat straks til at afgive en redegørelse over for
Europa-Parlamentet og besvare spørgsmål fra dets medlemmer.
Europa-Parlamentet eller Rådet kan desuden når som helst
anmode om at høre den administrative direktør om ethvert
spørgsmål, der har tilknytning til agenturets virksomhed. Bestyrelsen kan afsætte den administrerende direktør.
3.
Den administrerende direktørs mandatperiode er højst
fem år.
4.

Den administrerende direktør er ansvarlig for:
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b) et udkast til arbejdsprogram.
6. Den administrerende direktør fremsender efter godkendelse i bestyrelsen arbejdsprogrammet til Europa-Parlamentet,
Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne og sørger for, at det
offentliggøres.
7. Den administrerende direktør fremsender efter godkendelse i bestyrelsen agenturets årsberetning til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Revisionsretten, Det Europæiske
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget og sørger
for, at den offentliggøres.
8. Hvis det er nødvendigt og i øvrigt ligger inden for agenturets kompetenceområde, formål og opgaver, kan den administrerende direktør i samråd med den stående gruppe af interessenter nedsætte ad hoc-arbejdsgrupper bestående af eksperter.
Bestyrelsen underrettes herom. Procedurerne vedrørende især
sammensætning, direktørens udnævnelse af eksperterne og ad
hoc-arbejdsgruppernes virke fastsættes i agenturets interne
forretningsgange.
Når der nedsættes ad hoc-arbejdsgrupper, tager de sig navnlig
af tekniske og videnskabelige spørgsmål.
Medlemmer af bestyrelsen kan ikke være medlemmer af ad
hoc-arbejdsgrupperne. Repræsentanter for Kommissionen er
berettiget til at være til stede ved møderne.

a) den daglige ledelse af agenturet
b) udarbejdelse af forslag til agenturets arbejdsprogrammer
efter forudgående samråd med Kommissionen og den
stående gruppe af interessenter

Artikel 8

c) gennemførelse af arbejdsprogrammerne og af de beslutninger, der træffes af bestyrelsen

Den stående gruppe af interessenter

d) sikring af, at agenturet udfører sine opgaver i overensstemmelse med brugernes krav, navnlig med hensyn til ydelsernes tilstrækkelighed

1. Den administrerende direktør opretter en stående gruppe
af interessenter bestående af eksperter, der repræsenterer de
relevante interessenter såsom informations- og kommunikationsteknologiindustrien, forbrugergrupper samt akademiske
eksperter i net- og informationssikkerhed.

e) udarbejdelse af udkast til overslag over indtægter og udgifter
for agenturet samt gennemførelsen af dets budget
f) alle personalespørgsmål
g) etablering og opretholdelse af forbindelser med EuropaParlamentet, herunder løbende dialog med dets relevante
udvalg
h) etablering og opretholdelse af kontakt med erhvervslivet og
forbrugerorganisationerne for at sikre en løbende dialog
med de relevante interessenter
i) varetagelse af formandskabet for den stående gruppe af interessenter.
5.
Hvert år forelægger den administrerende direktør med
henblik på bestyrelsens godkendelse:
a) et udkast til årsberetning om alle agenturets aktiviteter i det
forløbne år

2. Procedurerne vedrørende især gruppens antal, sammensætning, virke og den administrerende direktørs udnævnelse af
gruppens medlemmer fastlægges i agenturets interne forretningsgange og offentliggøres.
3. Gruppen ledes af den administrerende direktør. Medlemmernes mandat er på to et halvt år. Gruppens medlemmer kan
ikke være medlemmer af bestyrelsen.
4. Repræsentanter for Kommissionen har ret til at være til
stede på møderne og deltage i gruppens arbejde.
5. Gruppen kan rådgive den administrerende direktør med
hensyn til udførelsen af dennes pligter i henhold til denne
forordning og udarbejdelse af forslag til agenturets arbejdsprogram samt om varetagelse af kommunikation med de relevante
interessenter om alle spørgsmål, der vedrører arbejdsprogrammet.
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Artikel 9
Arbejdsprogram
Agenturet baserer sine aktiviteter på udførelsen af det arbejdsprogram, der vedtages i overensstemmelse med artikel 6, stk.
8. Arbejdsprogrammet forhindrer ikke agenturet i at iværksætte
uforudsete aktiviteter, der ligger inden for dets kompetenceområde og formål og inden for de givne budgetrammer.
Artikel 10
Anmodninger til agenturet
1.
Anmodninger om rådgivning og bistand, der ligger inden
for agenturets kompetenceområde, formål og opgaver, rettes til
den administrerende direktør og ledsages af baggrundsoplysninger om det emne, der skal behandles. Den administrerende
direktør underretter Kommissionen om de modtagne anmodninger. Hvis agenturet afviser en anmodning, begrunder det
afvisningen.
2.

Anmodninger i henhold til stk. 1 kan fremsættes af:

a) Europa-Parlamentet
b) Kommissionen
c) ethvert kompetent organ udpeget af en medlemsstat såsom
en national tilsynsmyndighed som defineret i artikel 2 i
direktiv 2002/21/EF.
3.
De praktiske bestemmelser for anvendelsen af stk. 1 og 2
vedrørende navnlig forelæggelse, prioritering og opfølgning
samt orientering af bestyrelsen i forbindelse med anmodninger
til agenturet fastsættes af bestyrelsen i agenturets interne forretningsgange.
Artikel 11
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2. Agenturet sikrer, at offentligheden og eventuelle interesserede parter får objektive, pålidelige og let tilgængelige oplysninger, især vedrørende resultaterne af dets arbejde, hvor det er
rimeligt. Desuden offentliggør agenturet de interesseerklæringer, der afgives af den administrerende direktør og embedsmænd, der midlertidigt er stillet til rådighed af medlemsstaterne,
samt de interesseerklæringer, der afgives af eksperter i forbindelse med punkter på dagsordenen for møder i ad hoc-arbejdsgrupperne.
3. Bestyrelsen kan på forslag af den administrerende direktør
give andre interesserede parter tilladelse til at følge procedurerne i forbindelse med nogle af agenturets aktiviteter.
4. Agenturet fastsætter i sine interne forretningsgange
bestemmelser om, hvordan de i stk. 1 og 2 omhandlede regler
om åbenhed gennemføres i praksis.

Artikel 13
Fortrolighed
1. Med forbehold af artikel 14 må agenturet ikke til tredjemand videregive fortrolige oplysninger, som det behandler eller
modtager, og for hvilke der foreligger en begæring om, at de
holdes fortrolige.
2. Medlemmerne af bestyrelsen, den administrerende
direktør, medlemmerne af den stående gruppe af deltagende
parter, eksterne eksperter, der deltager i ad hoc-arbejdsgrupperne, samt agenturets personale, herunder embedsmænd, der
midlertidigt er stillet til rådighed af medlemsstaterne, er, selv
efter at deres hverv er ophørt, undergivet tavshedspligt som
fastsat i traktatens artikel 287.
3. Agenturet fastsætter i sine interne forretningsgange
bestemmelser om, hvordan de i stk. 1 og 2 omhandlede regler
om tavshedspligt gennemføres i praksis.

Interesseerklæring
1.
Den administrerende direktør samt embedsmænd, der
midlertidigt er stillet til rådighed af medlemsstaterne, afgiver en
loyalitetserklæring og en interesseerklæring, hvori de anfører, at
de ikke har nogen direkte eller indirekte interesser, der kan
anses for at berøre deres uafhængighed. Disse erklæringer skal
være skriftlige.
2.
Eksterne eksperter, der deltager i ad hoc-arbejdsgrupper,
skal på hvert møde gøre opmærksom på eventuelle interesser,
som kan anses for at berøre deres uafhængighed med hensyn
til de punkter, der er på dagsordenen.
Artikel 12
Åbenhed
1.
Agenturet sikrer, at der er en høj grad af åbenhed
omkring dets aktiviteter i overensstemmelse med artikel 13 og
14.

Artikel 14
Aktindsigt
1. Forordning (EF) nr. 1049/2001 finder anvendelse på
agenturets dokumenter.
2. Bestyrelsen vedtager de praktiske gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1049/2001 senest seks måneder
efter, at agenturet er oprettet.
3. De beslutninger, som agenturet træffer efter artikel 8 i
forordning (EF) nr. 1049/2001, kan påklages til ombudsmanden eller indbringes for De Europæiske Fællesskabers
Domstol efter bestemmelserne i traktatens artikel 195 og artikel
230.
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Artikel 15
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af budgettet, navnlig projekter vedrørende fast ejendom såsom
leje eller erhvervelse af ejendomme. Den underretter Kommissionen herom.
Når en af budgetmyndighedens parter har meddelt, at den agter
at fremsætte en udtalelse, sender den udtalelsen til bestyrelsen
inden for en frist på seks uger regnet fra underretningen om
projektet.

Vedtagelse af budgettet
1.
Agenturets indtægter består af et bidrag fra Fællesskabet
samt bidrag fra de tredjelande, der måtte deltage i agenturets
arbejde i henhold til artikel 24.
2.
Agenturets udgifter omfatter udgifter til personale, administrativ og teknisk bistand, infrastruktur og driftsudgifter, samt
udgifter som følge af kontrakter, der er indgået med tredjemand.
3.
Senest den 1. marts hvert år udarbejder den administrerende direktør et udkast til overslag over agenturets indtægter
og udgifter for det følgende regnskabsår og forelægger det for
bestyrelsen, ledsaget af et udkast til stillingsfortegnelse.
4.

Indtægter og udgifter skal balancere.

5.
Hvert år vedtager bestyrelsen på grundlag af udkastet til
overslag over indtægter og udgifter fra den administrerende
direktør et overslag over agenturets indtægter og udgifter for
det kommende regnskabsår.

Artikel 16
Bekæmpelse af svig
1. Bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 af 25. maj 1999 om undersøgelser,
der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig
(OLAF) (1), finder fuldt ud anvendelse i forbindelse med bekæmpelsen af svig, korruption og andre retsstridige handlinger.
2. Agenturet tiltræder den interinstitutionelle aftale af 25.
maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber
om de interne undersøgelser, der foretages af Det Europæiske
Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) (2), og udsteder straks
de tilsvarende bestemmelser, som skal finde anvendelse på
agenturets personale.

Artikel 17
6.
Bestyrelsen fremsender senest den 31. marts dette overslag, der indeholder en stillingsfortegnelse og det foreløbige
arbejdsprogram, til Kommissionen og de stater, som Fællesskabets har indgået aftaler med i overensstemmelse med artikel 24.
7.
Kommissionen fremsender overslaget over indtægter og
udgifter til Europa-Parlamentet og Rådet (i det følgende
benævnt »budgetmyndigheden«) sammen med det foreløbige
forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget.
8.
På grundlag af dette overslag opfører Kommissionen på
det foreløbige budgetforslag for Den Europæiske Union de
overslag, den skønner nødvendige for stillingsfortegnelsen, og
de tilskud, der ydes over det almindelige budget, og fremsender
det til budgetmyndigheden i overensstemmelse med traktatens
artikel 272.
9.
Budgetmyndigheden fastsætter bevillingerne i form af
tilskud til agenturet.
Budgetmyndigheden fastsætter agenturets stillingsfortegnelse.

Gennemførelse af budgettet
1. Den administrerende direktør gennemfører agenturets
budget.
2. Kommissionens interne revisor varetager i forhold til
agenturet de samme funktioner, som er tildelt denne i forhold
til Kommissionens tjenestegrene.
3. Senest den 1. marts efter det afsluttede regnskabsår sender
agenturets regnskabsfører det foreløbige årsregnskab ledsaget af
en beretning om budgetforvaltningen og den økonomiske
forvaltning i regnskabsåret til Kommissionens regnskabsfører.
Kommissionens regnskabsfører konsoliderer de foreløbige
årsregnskaber for institutionerne og de decentraliserede organer
i overensstemmelse med artikel 128 i Rådets forordning (EF,
Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige
budget (3), i det følgende benævnt »den almindelige finansforordning«.

10. Bestyrelsen vedtager agenturets budget. Det er endeligt
efter den endelige vedtagelse af Den Europæiske Unions almindelige budget. Agenturets budget afpasses om nødvendigt i
overensstemmelse hermed. Bestyrelsen sender det straks til
Kommissionen og budgetmyndigheden.

4. Senest den 31. marts efter det afsluttede regnskabsår
sender Kommissionens regnskabsfører agenturets foreløbige
årsregnskab ledsaget af beretningen om budgetforvaltningen og
den økonomiske forvaltning i regnskabsåret til Revisionsretten.
Beretningen om budgetforvaltningen og den økonomiske
forvaltning fremsendes ligeledes til budgetmyndigheden.

11. Bestyrelsen underretter hurtigst muligt budgetmyndigheden om alle projekter, som den agter at gennemføre, og som
kan få betydelige finansielle følgevirkninger for finansieringen

(1) EFT L 136 af 31.5.1999, s. 1.
(2) EFT L 136 af 31.5.1999, s. 15.
(3) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
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5.
Ved modtagelsen af Revisionsrettens bemærkninger om
agenturets foreløbige årsregnskab opstiller den administrerende
direktør, i henhold til artikel 129 i den almindelige finansforordning, på eget ansvar agenturets endelige årsregnskab og
sender det til bestyrelsen med henblik på udtalelse.

2. Agenturet udøver over for sine ansatte de beføjelser, som
vedtægten tillægger ansættelsesmyndigheden, og de beføjelser,
som ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte tillægger den
myndighed, der er beføjet til at indgå kontrakter, jf. dog artikel
6.

6.
Bestyrelsen afgiver udtalelse om agenturets endelige
årsregnskab.

Agenturet kan også beskæftige embedsmænd, der midlertidigt
og for højst fem år er stillet til rådighed af medlemsstaterne.

7.
Den administrerende direktør sender senest den 1. juli
efter det afsluttede regnskabsår det endelige årsregnskab
ledsaget af bestyrelsens udtalelse til Europa-Parlamentet, Rådet,
Kommissionen og Revisionsretten.
8.

Det endelige årsregnskab offentliggøres.

9.
Agenturets administrerende direktør sender senest den
30. september Revisionsretten et svar på dennes bemærkninger.
Dette svar sendes ligeledes til bestyrelsen.
10. Den administrerende direktør forelægger alle de oplysninger, der er nødvendige for, at dechargeproceduren for det
pågældende regnskabsår kan forløbe tilfredsstillende, for
Europa-Parlamentet på dettes anmodning, jf. artikel 146, stk. 3,
i den almindelige finansforordning.
11. Efter henstilling fra Rådet, der træffer afgørelse med
kvalificeret flertal, meddeler Europa-Parlamentet inden den 30.
april i år N + 2 den administrerende direktør decharge for
gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret N.

AFSNIT 5
GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 18

Artikel 20
Privilegier og immuniteter
Protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers Privilegier
og Immuniteter gælder for agenturet og dettes personale.

Artikel 21
Erstatningsansvar
1. Agenturets ansvar i kontraktforhold bestemmes efter den
lovgivning, der finder anvendelse på den pågældende kontrakt.
De Europæiske Fællesskabers Domstol har kompetence til at
træffe afgørelse i henhold til voldgiftsbestemmelser i de af agenturet indgåede aftaler.
2. For så vidt angår ansvar uden for kontraktforhold skal
agenturet i overensstemmelse med de almindelige retsgrundsætninger, der er fælles for medlemsstaternes retssystemer, erstatte
skader forvoldt af agenturet eller af dets ansatte under
udøvelsen af deres hverv.
Domstolen har kompetence til at træffe afgørelse i tvister
vedrørende sådanne skadeserstatninger.
3. De ansattes personlige ansvar over for agenturet fastsættes
i de ansættelsesvilkår, der gælder for agenturets personale.

Retlig status
1.
Agenturet er et fællesskabsorgan. Det har status som juridisk person.

Artikel 22
Sprog

2.
Agenturet har i hver medlemsstat den videstgående retsog handleevne, som vedkommende stats lovgivning tillægger
juridiske personer. Det kan i særdeleshed erhverve og afhænde
fast ejendom og løsøre og optræde som part i retssager.
3.

Agenturet repræsenteres af sin administrerende direktør.

Artikel 19
Personale
1.
Agenturets personale, herunder dets administrerende
direktør, er omfattet af de regler og forskrifter, der gælder for
tjenestemænd og øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber.

1. Bestemmelserne i forordning nr. 1 af 15. april 1958 om
den ordning, der gælder for Det Europæiske Økonomiske
Fællesskab på det sproglige område (1), gælder for agenturet.
Medlemsstaterne og andre organer, der er udpeget af dem, kan
henvende sig til agenturet og modtage svar på det fællesskabssprog, de ønsker.
2. Det for agenturets virksomhed nødvendige oversættelsesarbejde udføres af Oversættelsescentret for Den Europæiske
Unions Organer (2).
(1) EFT 17 af 6.10.1958, s. 385/58. Senest ændret ved tiltrædelsesakten
af 1994.
(2) Rådets forordning (EF) nr. 2965/94 af 28. november 1994 om
oprettelse af et oversættelsescenter for Den Europæiske Unions
organer (EFT L 314 af 7.12.1994, s. 1). Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1645/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 13).

13.3.2004

Den Europæiske Unions Tidende

DA

L 77/11

Beskyttelse af personoplysninger

aftales med bestyrelsen. Kommissionen gennemfører evalueringen navnlig med det formål at afgøre, om agenturet fortsat
skal bestå efter den periode, der er fastsat i artikel 27.

For så vidt angår agenturets behandling af oplysninger vedrørende enkeltpersoner er agenturet underlagt bestemmelserne i
forordning (EF) nr. 45/2001.

2. I evalueringen vurderes resultaterne af agenturets arbejde
med hensyn til mål og opgaver samt dets arbejdsmetoder, og
der fremsættes om nødvendigt passende forslag.

Artikel 24

3. Bestyrelsen modtager en rapport om evalueringen og
udsender anbefalinger vedrørende eventuelle relevante
ændringer af denne forordning til Kommissionen. Såvel resultaterne af evalueringen og anbefalingerne sendes af Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet og offentliggøres.

Artikel 23

Tredjelandes deltagelse
1.
Lande, som har indgået aftaler med Det Europæiske
Fællesskab, der indebærer, at de har indført og anvender fællesskabsretten på de områder, der omfattes af denne forordning,
kan deltage i agenturet.
2.
I de relevante bestemmelser i sådanne aftaler fastsættes de
nærmere bestemmelser om bl.a. karakteren, omfanget og
udformningen af disse landes deltagelse i agenturets arbejde,
herunder bestemmelser om deltagelse i initiativer, der iværksættes af agenturet, samt med hensyn til finansielle bidrag og
personale.

Artikel 26
Administrativ kontrol
Agenturets virke er underlagt ombudsmandens tilsyn i overensstemmelse med traktatens artikel 195.
Artikel 27
Varighed

AFSNIT 6
AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Agenturet oprettes fra den 14. marts 2004 for en periode på
fem år.

Artikel 25

Artikel 28

Revisionsklausul
1.
Senest den 17. marts 2007 gennemfører Kommissionen
under hensyntagen til alle de relevante interessenters synspunkter en evaluering på grundlag af et kommissorium, der

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

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Strasbourg, den 10. marts 2004.
På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

P. COX

D. ROCHE

Formand

Formand
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RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 461/2004
af 8. marts 2004
om ændring af forordning (EF) nr. 384/96 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke
er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab, og af forordning (EF) nr. 2026/97 om beskyttelse
mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

medlemsstater stemmer for det. Dette betyder, at stemmeundladelser reelt tæller mod Kommissionens forslag.
Det kan til igen føre til en situation, hvor et forslag fra
Kommissionen ikke vedtages af Rådet på grund af
antallet af stemmeundladelser.

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

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

(5)

For at løse dette problem effektivt skal grundforordningerne ændres således, at der kræves simpelt flertal af
medlemsstater forsamlet i Rådet til at forkaste et forslag
fra Kommissionen om indførelse af endelige foranstaltninger. Efter denne procedure anses foranstaltninger for
at være vedtaget af Rådet, medmindre Rådet ved simpelt
flertal beslutter at forkaste forslaget inden for en frist på
en måned, efter at Kommissionen har forelagt det.

(6)

Det er hensigtsmæssigt at anvende en sådan procedure
for at lette Fællesskabets beslutningsproces uden at
ændre Kommissionens og Rådets respektive roller i
anvendelsen af grundforordningerne og uden at dette
indebærer ændringer i beslutningsprocedurerne inden
for andre områder af den fælles handelspolitik eller andre
sektorer.

(7)

Af hensyn til en konsekvent anvendelse af beslutningsprocedurer i henhold til grundforordningerne bør procedurerne for andre afgørelser, der træffes af Rådet i
henhold til grundforordningerne, hvortil der i alt væsentligt forudses samme procedure som for indførelsen af
endelige foranstaltninger, også tilpasses. Ovennævnte
fremgangsmåde bør derfor også vedtages for procedurerne vedrørende fornyede undersøgelser, genoptagelse
af undersøgelser, omgåelse samt suspension af foranstaltninger.

(8)

Antidumpinggrundforordningen fastsætter obligatoriske
frister for afslutning af undersøgelsesprocedurer indledt i
henhold til artikel 5, stk. 9, i antidumpinggrundforordningen, mens fornyede undersøgelser indledt i henhold
til artikel 11, stk. 2, 3 og 4, og genoptagelse af undersøgelser i henhold til artikel 12 i antidumpinggrundforordningen kun er genstand for en vejledende frist.

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

Ved forordning (EF) nr. 384/96 (1) (i det følgende
benævnt »antidumpinggrundforordningen«) og forordning (EF) nr. 2026/97 (2) (i det følgende benævnt »antisubsidiegrundforordningen«) vedtog Rådet fælles regler
for beskyttelse mod henholdsvis dumpingimport og
subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af
Det Europæiske Fællesskab (antidumpinggrundforordningen og antisubsidiegrundforordningen benævnes i det
følgende samlet »grundforordningerne«).

Grundforordningerne fastsætter en procedure for
indførelse af endelige antidumping- og udligningsforanstaltninger, ifølge hvilken Rådet med simpelt flertal og
efter forslag fra Kommissionen indfører endelige foranstaltninger.

(3)

I betragtning af nylige erfaringer med anvendelsen af
grundforordningerne og for at bevare handelsbeskyttelsesinstrumenternes gennemsigtighed og effektivitet anses
det for nødvendigt at revurdere den måde, hvorpå
Fællesskabets institutioner samarbejder i proceduren for
indførelse af endelige antidumping- og udligningsforanstaltninger.

(4)

I henhold til den nuværende fremgangsmåde bliver et
forslag fra Kommissionen kun vedtaget, hvis et flertal af

(1) EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
1972/2002 (EFT L 305 af 7.11.2002, s. 1).
(2) EFT L 288 af 21.10.1997, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1973/2002 (EFT L 305 af 7.11.2002, s. 4).
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(9)

Antidumpingforanstaltninger forbliver i kraft, indtil
resultatet af en fornyet undersøgelse i henhold til artikel
11, stk. 2, i antidumpinggrundforordningen foreligger.
Usædvanligt lange fornyede undersøgelser i henhold til
denne artikel kan derfor undergrave retssikkerheden og
have negative følger for interesserede parter. Tilsvarende
uønskede virkninger kan følge af for langvarige fornyede
undersøgelser i henhold til artikel 11, stk. 3 og 4, og
genoptagelse af undersøgelser i henhold til artikel 12 i
antidumpinggrundforordningen.

(10)

Det er derfor hensigtsmæssigt også at indføre obligatoriske frister for afslutningen af fornyede undersøgelser i
henhold til artikel 11, stk. 2, 3 og 4, og genoptagelse af
undersøgelser i henhold til artikel 12 i antidumpinggrundforordningen.

(11)

De forskellige typer fornyede undersøgelser har forskellige mulige dækningsområder og grader af kompleksitet.
Der bør tages behørigt hensyn til disse forskelle ved fastsættelsen af passende frister for afslutning af undersøgelserne.

(12)

For det første kan fornyede undersøgelser i henhold til
artikel 11, stk. 2 og 3, i antidumpinggrundforordningen
under visse omstændigheder være lige så komplicerede
som nye procedurer i henhold til artikel 5, stk. 9, f.eks.
med hensyn til undersøgelsens omfang eller antallet af
interesserede parter. Selv om disse fornyede undersøgelser normalt bør afsluttes inden for den nuværende
vejledende frist på tolv måneder, bør den obligatoriske
frist for afslutning derfor svare til, men ikke være
længere end, den periode på 15 måneder, der er fastsat
for afslutning af nye procedurer.

(13)

For det andet er fornyede undersøgelser i henhold til
artikel 11, stk. 4, og genoptagne undersøgelser i henhold
til artikel 12 i antidumpinggrundforordningen mindre
komplicerede end fornyede undersøgelser i henhold til
artikel 11, stk. 2 og 3, i antidumpinggrundforordningen.
Fristen for afslutningen af sådanne fornyede undersøgelser bør derfor være kortere. For så vidt angår
fornyede undersøgelser i henhold til artikel 11, stk. 4,
finder Kommissionen, at fristen for afslutning bør fastsættes til ni måneder. Denne frist svarer til den maksimale periode, hvor indførsel i henhold til artikel 14, stk.
5, i antidumpinggrundforordningen kan registreres. Da
indførsel registreres, indtil fornyede undersøgelser i
henhold til artikel 11, stk. 4, er afsluttet, bør fristen for
afslutning af sådanne undersøgelser ikke overstige den
periode, hvori den af undersøgelsen omfattede indførsel
kan gøres til genstand for registrering.

(14)

For det tredje findes det, selv om genoptagelse af undersøgelser i henhold til artikel 12 normalt bør være
afsluttet inden for den nuværende vejledende frist på
seks måneder, passende at fastsætte den obligatoriske
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frist til ni måneder, da der kan være behov for en
længere periode til at afslutte undersøgelsen, hvis der
skal tages hensyn til reviderede normale værdier.
Desuden kan indførsel, der er genstand for en genoptagen undersøgelse i henhold til artikel 12, ligesom
indførsel, der er genstand for fornyede undersøgelser i
henhold til artikel 11, stk. 4, også være genstand for
registrering i henhold til artikel 14, stk. 5. Derfor bør
den samme maksimale frist på ni måneder, der gælder
for registrering, også gælde for genoptagne undersøgelser i henhold til artikel 12.

(15)

Betragtning 8-14 gælder tilsvarende for fornyede undersøgelser i henhold til artikel 18, 19 og 20 i antisubsidiegrundforordningen.

(16)

Det anses for at være fornuftigt at fastsætte en indfasning
af frister for fornyede undersøgelser i betragtning af de
krav til menneskelige ressourcer, opfyldelsen af sådanne
frister vil indebære. En sådan indfasningsperiode vil lette
en hensigtsmæssig allokering af ressourcer i tidens løb.

(17)

De oplysninger, der videregives til medlemsstaterne i det
rådgivende udvalg, er ofte af høj teknisk art og indebærer en grundig økonomisk og juridisk analyse. For at
medlemsstaterne kan få tilstrækkelig tid til at overveje
disse oplysninger, bør de sendes senest ti dage før den
mødedato, formanden for det rådgivende udvalg har
fastsat.

(18)

I artikel 8, stk. 9, i antidumpinggrundforordningen fastsættes det bl.a., at hvis en part trækker et tilsagn tilbage,
indføres der i overensstemmelse med artikel 9 en endelig
told på grundlag af de faktiske omstændigheder, der blev
fastlagt i forbindelse med den undersøgelse, som førte til
afgivelsen af det pågældende tilsagn. Denne bestemmelse
har resulteret i en tidskrævende dobbelt procedure
bestående af både en kommissionsafgørelse om tilbagetrækning af godtagelsen af tilsagnet og en rådsforordning
om genindførelse af tolden. I betragtning af at denne
bestemmelse ikke giver Rådet nogen skønsbeføjelse med
hensyn til hverken indførelsen af en told, der skal
indføres som følge af en misligholdelse eller tilbagetrækning af et tilsagn, eller fastsættelsen af toldsatsen, forekommer det hensigtsmæssigt at ændre bestemmelserne i
artikel 8, stk. 1, 5 og 9, med henblik på at præcisere
Kommissionens ansvar og gøre det muligt med en enkelt
retsakt at tilbagetrække et tilsagn og bringe tolden i
anvendelse. Det er også nødvendigt at sikre, at tilbagetrækningsproceduren afsluttes inden for en frist på
almindeligvis seks måneder og under ingen omstændigheder over ni måneder med henblik på at sikre en
korrekt håndhævelse af de gældende foranstaltninger.

(19)

Betragtning 18 gælder tilsvarende for tilsagn i henhold
til artikel 13 i antisubsidiegrundforordningen.
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I henhold til artikel 12, stk. 1, i antidumpinggrundforordningen kan der genoptages undersøgelser på
grundlag af dokumentation fremlagt af EF-erhvervsgrenen. Andre interesserede parter kan ligeledes have
interesse i en sådan genoptagelse af undersøgelser, som
tager sigte på at korrigere virkningerne af eksportørens
absorption af tolden. Det er derfor nødvendigt at ændre
denne artikel med henblik på at udvide muligheden for
at anmode om indledning af antiabsorptionsundersøgelser til også at omfatte andre interesserede parter. For
at vurdere om der forekommer absorption, er det ligeledes nødvendigt, at begrebet ændringer i priserne også
kommer til at omfatte fald i eksportpriserne, idet dette, i
og med at det sænker prisniveauet på EF-markedet, er en
af de eventuelle situationer, hvor foranstaltningens
afhjælpende virkning kan blive undergravet.
Betragtning 20 gælder tilsvarende for artikel 19, stk. 3, i
antisubsidiegrundforordningen.
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melser om fortrolighed, med henblik på at bruge disse til
at overvåge pristilsagn og kontrollere de gældende foranstaltningers effektivitet. Det er nødvendigt også at indføje
et nyt stykke med tilsvarende bestemmelser under artikel
24 i antisubsidiegrundforordningen —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Forordning (EF) nr. 384/96 ændres således:
1) Artikel 8, stk. 1, affattes således:

(22)

Desuden må det præciseres, at den forøgelse af antidumpingtolden, der indføres som følge af en genoptagelse af
en undersøgelse i henhold til artikel 12, stk. 2, i antidumpinggrundforordningen, skal begrænses til højst det
beløb, der kan være absorberet, hvilket svarer til den
told, der var gældende før genoptagelsen af undersøgelsen.

(23)

I betragtning af at det i artikel 13, stk. 3, i antidumpinggrundforordningen ikke udtrykkeligt nævnes, hvilke
parter der har ret til at anmode om indledning af antiomgåelsesundersøgelser, er det hensigtsmæssigt at præcisere, hvilke parter der har ret dertil.

(24)

Erfaringerne har vist, at det også er hensigtsmæssigt at
præcisere, hvilke former for praksis der udgør omgåelse
af de gældende foranstaltninger. Omgåelse kan finde sted
enten inden eller uden for Fællesskabet. Derfor er det
nødvendigt at fastsætte, at de fritagelser for den udvidede
told, der i medfør af den nuværende antidumpinggrundforordning eventuelt allerede er indrømmet til
importører, også kan indrømmes til eksportører, når
tolden udvides med henblik på at afhjælpe omgåelse, der
finder sted uden for Fællesskabet.

(25)

For at sikre at foranstaltningerne håndhæves korrekt, er
det hensigtsmæssigt at ændre ordlyden i artikel 19, stk.
6, i antidumpinggrundforordningen hvad angår brugen
af oplysninger, som indsamles som led i en undersøgelse,
med henblik på indledning af en anden undersøgelse
inden for rammerne af samme procedure.

(26)

Betragtning 23-25 gælder tilsvarende for artikel 23 og
artikel 29, stk. 6, i antisubsidiegrundforordningen.

(27)

For at sikre en bedre håndhævelse af foranstaltningerne
er det nødvendigt i et nyt stykke under artikel 14 i antidumpinggrundforordningen at fastsætte, at Kommissionen kan anmode medlemsstaterne om at indgive oplysninger, som er omfattet af grundforordningernes bestem-

»1. Såfremt der er truffet en foreløbig positiv afgørelse
om, at der finder dumping sted og forvoldes skade som
følge heraf, kan Kommissionen godtage tilfredsstillende
frivillige tilsagn fra en eksportør om at ændre sine priser
eller om at indstille udførslen til dumpingpriser, hvis det,
efter at der har fundet en særlig høring af det rådgivende
udvalg sted, findes godtgjort, at dumpingimportens skadelige virkninger dermed bringes til ophør. I så tilfælde og så
længe tilsagnene gælder, finder den midlertidige told, der
er indført af Kommissionen i henhold til artikel 7, stk. 1,
eller eventuelt den endelige told, der er indført af Rådet i
henhold til artikel 9, stk. 4, ikke anvendelse på den relevante indførsel af den pågældende vare, som er fremstillet
af de selskaber, der henvises til i Kommissionens afgørelse
om godtagelse af tilsagn med efterfølgende ændringer. Prisforhøjelser i medfør af sådanne tilsagn skal ikke være
større end nødvendigt for at udligne dumpingmargenen,
og de bør være lavere end dumpingmargenen, hvis
sådanne forhøjelser vil være tilstrækkelige til at afhjælpe
den skade, der er påført den pågældende erhvervsgren i
Fællesskabet.«
2) Artikel 8, stk. 9, affattes således:
»9. Hvis en part i et tilsagn misligholder tilsagnet eller
trækker det tilbage, eller hvis Kommissionen trækker
godtagelsen af tilsagnet tilbage, tilbagetrækkes godtagelsen
af tilsagnet, efter at der har fundet konsultationer sted, ved
en afgørelse truffet af Kommissionen eller i påkommende
tilfælde ved en forordning udstedt af Kommissionen, og
den midlertidige told, der er indført af Kommissionen i
henhold til artikel 7, eller den endelige told, der er indført
af Rådet i henhold til artikel 9, stk. 4, finder automatisk
anvendelse, forudsat at den pågældende eksportør har haft
lejlighed til at fremsætte bemærkninger, undtagen i de
tilfælde, hvor han selv har trukket et tilsagn tilbage.
Alle interesserede parter eller medlemsstater kan indgive
oplysninger, der indeholder umiddelbare beviser for, at et
tilsagn er misligholdt. Den efterfølgende vurdering af,
hvorvidt et tilsagn er misligholdt, skal normalt afsluttes
senest seks måneder og i intet tilfælde senere end ni
måneder efter indgivelsen af en behørigt dokumenteret
anmodning. Kommissionen kan anmode medlemsstaternes
kompetente myndigheder om bistand til overvågningen af
tilsagn.«
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3) Artikel 9, stk. 4, affattes således:
»4. Fremgår det af den endelige konstatering af de
faktiske omstændigheder, at der finder dumping sted og
forvoldes skade som følge heraf, og er det af hensyn til
beskyttelsen af Fællesskabets interesser påkrævet at gribe
ind i henhold til artikel 21, træffer Rådet på forslag fra
Kommissionen og efter konsultationer i det rådgivende
udvalg afgørelse om indførelse af en endelig antidumpingtold. Forslaget vedtages af Rådet, medmindre dette ved
simpelt flertal beslutter at forkaste forslaget inden for en
frist på en måned, efter at Kommissionen har forelagt det.
Er en midlertidig told i kraft, forelægges der, senest en
måned før en sådan told ophører, et forslag om endelige
foranstaltninger. Antidumpingtolden må ikke være højere
end den fastsatte dumpingmargen, og den bør være lavere
end denne margen, hvis en sådan lavere told vil være
tilstrækkelig til at afhjælpe den skade, der er påført den
pågældende erhvervsgren i Fællesskabet.«

4) Artikel 11, stk. 5, affattes således:
»5. De relevante bestemmelser i denne forordning om
procedurer og om gennemførelsen af undersøgelser,
undtagen bestemmelserne vedrørende tidsfrister, gælder for
genoptagelse af undersøgelser, der foretages i henhold til
stk. 2, 3 og 4. Undersøgelser foretaget i henhold til stk. 2
og 3 gennemføres hurtigt og afsluttes normalt senest tolv
måneder efter genoptagelsen af undersøgelsen. Undersøgelser i henhold til stk. 2 og 3 skal i alle tilfælde afsluttes
senest 15 måneder efter deres indledning. Undersøgelser i
henhold til stk. 4 skal i alle tilfælde afsluttes senest ni
måneder efter deres indledning. Hvis en undersøgelse i
henhold til stk. 2 indledes, mens en undersøgelse i henhold
til stk. 3 er i gang inden for rammerne af samme
procedure, afsluttes undersøgelsen i henhold til stk. 3 på
samme tidspunkt som det, der ovenfor er fastsat for undersøgelsen i henhold til stk. 2.

Kommissionen forelægger et handlingsforslag for Rådet
senest en måned før udløbet af ovennævnte frister.

Hvis undersøgelsen ikke er afsluttet inden for ovennævnte
frister
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Der offentliggøres da en meddelelse om det faktiske udløb
eller videreførelsen af foranstaltningerne i henhold til dette
stykke i Den Europæiske Unions Tidende.«

5) Artikel 12, stk. 1, affattes således:
»1. Fremlægger den pågældende erhvervsgren i Fællesskabet eller enhver anden interesseret part normalt senest
to år efter den oprindelige undersøgelsesperiode og før
eller efter foranstaltningernes ikrafttræden tilstrækkelige
oplysninger, hvoraf det fremgår, at eksportpriserne er
faldet eller at der ikke er forekommet nogen eller kun utilstrækkelige ændringer i videresalgspriserne eller de efterfølgende salgspriser på den indførte vare i Fællesskabet efter
indførelsen af foranstaltninger, kan undersøgelsen, efter at
der har fundet konsultationer sted, genoptages for at
fastslå, om de pågældende foranstaltninger har haft nogen
indvirkning på ovennævnte priser.

Undersøgelsen kan også genoptages på ovenstående betingelser på Kommissionens initiativ eller på anmodning fra
en medlemsstat.«

6) Artikel 12, stk. 2, sidste punktum, affattes således:
»Fastslås det, at grunden til, at betingelserne i stk. 1 er
opfyldt, er et fald i eksportpriserne, som indtraf efter den
oprindelige undersøgelsesperiode og forud for eller efter
indførelsen af foranstaltninger, kan der foretages en ny
beregning af dumpingmargenerne for at tage hensyn til
sådanne lavere eksportpriser.«

7) Artikel 12, stk. 3, affattes således:
»3. Fremgår det af en undersøgelse i henhold til denne
artikel, at der er tale om en større dumpingmargen, kan de
gældende foranstaltninger, efter at der har fundet konsultationer sted, ændres af Rådet, som træffer afgørelse på
forslag fra Kommissionen i overensstemmelse med de nye
undersøgelsesresultater
vedrørende
eksportpriserne.
Forslaget vedtages af Rådet, medmindre dette ved simpelt
flertal beslutter at forkaste forslaget inden for en frist på en
måned, efter at Kommissionen har forelagt det. Den antidumpingtold, der indføres i henhold til denne artikel, må
ikke være højere end det dobbelte af den told, der oprindeligt er indført af Rådet.«

— udløber foranstaltningerne inden for undersøgelser i
henhold til stk. 2
8) Artikel 12, stk. 4, affattes således:
— udløber foranstaltningerne med hensyn til foranstaltninger i henhold til stk. 2 og 3 parallelt, hvor enten
undersøgelsen i henhold til stk. 2 blev indledt, mens en
undersøgelse i henhold til stk. 3 var i gang inden for
rammerne af samme procedure, eller hvor sådanne
undersøgelser blev indledt samtidig, eller

»4. De relevante bestemmelser i artikel 5 og 6 gælder
for genoptagelse af undersøgelser i henhold til denne
artikel, dog således at sådanne undersøgelser skal gennemføres hurtigt og normalt være afsluttet senest seks måneder
efter tidspunktet for deres genoptagelse. Sådanne genoptagne undersøgelser skal i alle tilfælde afsluttes senest ni
måneder efter deres indledning.

— foranstaltninger inden for undersøgelser i henhold til
stk. 3 og 4 forbliver uændrede.

Kommissionen forelægger et handlingsforslag for Rådet
senest en måned før udløbet af ovennævnte frister.
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Hvis den genoptagne undersøgelse ikke er afsluttet inden
for ovennævnte frister, forbliver foranstaltningerne
uændrede. Der offentliggøres en meddelelse om videreførelsen af foranstaltningerne i henhold til dette stykke i
Den Europæiske Unions Tidende.«

9) Artikel 13, stk. 1, affattes således:
»1. Antidumpingtold, der er indført i henhold til denne
forordning, kan udvides til også at gælde for indførsel fra
tredjelande af samme vare, uanset om denne er let ændret,
eller indførsel af samme vare i let ændret stand fra det
land, der er omfattet af foranstaltninger, eller dele deraf,
når gældende foranstaltninger omgås. Antidumpingtold,
der ikke er højere end den restantidumpingtold, der er
indført i henhold til artikel 9, stk. 5, i denne forordning,
kan udvides til også at gælde for indførsel fra selskaber,
der nyder fordel af individuelle toldsatser, i de lande, der er
omfattet af foranstaltninger, når de gældende foranstaltninger omgås. Omgåelse defineres som en ændring i
mønstret for handelen mellem tredjelande og Fællesskabet
eller mellem individuelle selskaber i det land, der er
omfattet af foranstaltninger, og Fællesskabet, som skyldes
praksis, forarbejdning eller bearbejdning, for hvilken der
ikke foreligger nogen tilstrækkelig gyldig grund eller
økonomiske begrundelse ud over indførelsen af tolden,
hvor der foreligger beviser for skade eller for, at virkningerne af tolden undergraves i henseende til priserne på og/
eller mængderne af samme vare, og bevis for dumping i
forhold til de tidligere fastslåede normale værdier for
samme eller lignende varer, om fornødent i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 2.

Den i stk. 1 omhandlede praksis, forarbejdning eller bearbejdning omfatter bl.a. let ændring af den pågældende vare
med henblik på at kunne henføre varen under toldkoder,
som normalt ikke er omfattet af foranstaltningerne, såfremt
ændringen ikke indebærer en ændring af dens væsentlige
kendetegn; forsendelse af den af foranstaltninger omfattede
vare via tredjelande; eksportørernes eller producenternes
omorganisering af deres salgsmønstre og -kanaler i det
land, der er omfattet af foranstaltninger, med henblik på
senere at få udført deres varer til Fællesskabet gennem
producenter, som nyder fordel af en lavere individuel toldsats end den, der gælder for fabrikanternes varer; og under
de omstændigheder, der er anført i stk. 2, samling af dele
gennem en samleproces i Fællesskabet eller et tredjeland.«
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toldmyndighederne at gøre indførslen til genstand for registrering i henhold til artikel 14, stk. 5, eller at anmode om
garantier. Undersøgelserne udføres af Kommissionen, som
kan bistås af toldmyndighederne, og undersøgelserne
afsluttes inden for ni måneder. Fremgår det af den endelige
konstatering af de faktiske omstændigheder, at det er berettiget at udvide foranstaltningerne, vedtages dette af Rådet
på forslag fra Kommissionen efter konsultation i det rådgivende udvalg. Forslaget vedtages af Rådet, medmindre
dette ved simpelt flertal beslutter at forkaste forslaget inden
for en frist på en måned, efter at Kommissionen har forelagt det. Udvidelsen gælder fra den dato, på hvilken der
blev foretaget registrering i henhold til artikel 14, stk. 5,
eller der anmodedes om garantier. De relevante procedurebestemmelser i denne forordning med hensyn til indledning og gennemførelse af undersøgelser finder anvendelse
på nærværende artikel.«

11) Artikel 13, stk. 4, affattes således:
»4. Indførte varer skal ikke registreres i henhold til
artikel 14, stk. 5, og er ikke omfattet af foranstaltninger,
når de forhandles af selskaber, der nyder fordel af fritagelser. Behørigt dokumenterede anmodninger om fritagelser indgives inden for de frister, der fastsættes i
Kommissionens forordning om indledning af undersøgelsen. Når den praksis, forarbejdning eller bearbejdning,
der udgør omgåelse, finder sted uden for Fællesskabet, kan
der indrømmes fritagelser til producenter af den pågældende vare, som kan påvise, at de ikke er forbundet til
nogen af de af foranstaltningerne omfattede producenter,
og for hvilke det findes, at de ikke er involveret i omgåelse
som defineret i stk. 1 og 2. Når den praksis, forarbejdning
eller bearbejdning, der udgør omgåelse, finder sted inden
for Fællesskabet, kan der indrømmes fritagelser til
importører, som kan påvise, at de ikke er forbundet til de
producenter, der er omfattet af foranstaltningerne.

Disse fritagelser indrømmes ved afgørelse truffet af
Kommissionen efter høring af det rådgivende udvalg eller
Rådets afgørelse om at indføre foranstaltninger og er
gyldige i den periode og på de betingelser, der er anført
deri.

Hvis betingelserne i artikel 11, stk. 4, er opfyldt, kan der
også indrømmes fritagelser efter afslutningen af den undersøgelse, der har ført til udvidelsen af foranstaltningerne.

10) Artikel 13, stk. 3, affattes således:
»3. Undersøgelser i henhold til denne artikel iværksættes
på Kommissionens initiativ eller på anmodning fra en
medlemsstat eller enhver interesseret part på grundlag af
tilstrækkelige beviser vedrørende de faktorer, der er
omhandlet i stk. 1. Undersøgelserne iværksættes efter
konsultationer i det rådgivende udvalg ved en forordning
udstedt af Kommissionen, hvori det også kan pålægges

Såfremt der er gået mindst et år fra udvidelsen af foranstaltningerne, og i tilfælde af at antallet af parter, der
anmoder eller vil kunne anmode om fritagelse, er betydeligt, kan Kommissionen beslutte at indlede en fornyet
undersøgelse af udvidelsen af foranstaltningerne. En sådan
fornyet undersøgelse gennemføres i overensstemmelse med
de bestemmelser i artikel 11, stk. 5, der gælder for
fornyede undersøgelser i henhold til artikel 11, stk. 3.«
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12) Artikel 14, stk. 4, affattes således:
»4. Er det i Fællesskabets interesse, kan foranstaltninger,
der indføres i henhold til denne forordning, ved Kommissionens afgørelse efter konsultationer i det rådgivende
udvalg suspenderes i en periode på indtil ni måneder.
Suspensionen kan forlænges med højst et år, hvis Rådet på
forslag fra Kommissionen træffer afgørelse herom.
Forslaget vedtages af Rådet, medmindre dette ved simpelt
flertal beslutter at forkaste forslaget inden for en frist på en
måned, efter at Kommissionen har forelagt det. Foranstaltningerne kan kun suspenderes, hvis markedsvilkårene
midlertidigt har ændret sig i et omfang, der giver grund til
at formode, at der ikke vil ske skade som følge af suspensionen, og forudsat at den pågældende erhvervsgren i Fællesskabet har haft lejlighed til at fremsætte bemærkninger, og
der er blevet taget hensyn til disse bemærkninger. Foranstaltningerne kan til enhver tid, efter at der har fundet
konsultationer sted, genindføres, hvis begrundelsen for
suspensionen ikke længere er gyldig.«

L 77/17

b) eksportørerne indvilliger i at ændre deres priser eller at
indstille udførslen til det pågældende område, så længe
der ydes udligningsberettigede subsidier til denne
udførsel, således at Kommissionen, efter at der har
fundet særlig høring af det rådgivende udvalg sted,
finder det godtgjort, at den subsidierede indførsels
skadelige virkninger dermed bringes til ophør.

I så tilfælde og så længe tilsagnene gælder, finder den
midlertidige told, der er indført af Kommissionen i
henhold til artikel 12, stk. 3, og den endelige told, der er
indført af Rådet i henhold til artikel 15, stk. 1, ikke anvendelse på den relevante indførsel af den pågældende vare,
som er fremstillet af de selskaber, der henvises til i
Kommissionens afgørelse om godtagelse af tilsagn og eventuelle efterfølgende ændringer deraf.

13) I artikel 14 indføjes følgende stykke:
»7. Uden at dette berører stk. 6, kan Kommissionen
anmode medlemsstaterne om i konkrete tilfælde at indgive
oplysninger, som er nødvendige for effektivt at overvåge
anvendelsen af foranstaltninger. I den forbindelse gælder
bestemmelserne i artikel 6, stk. 3 og 4. Alle oplysninger,
som medlemsstaterne indgiver i henhold til denne artikel,
er omfattet af bestemmelserne i artikel 19, stk. 6.«

Prisforhøjelser i medfør af sådanne tilsagn skal ikke være
større end nødvendigt for at udligne den udligningsberettigede subsidieydelse, og de bør være lavere end den udligningsberettigede subsidieydelse, hvis sådanne forhøjelser er
tilstrækkelige til at afhjælpe den skade, der er påført den
pågældende erhvervsgren i Fællesskabet.«

14) Artikel 15, stk. 2, affattes således:
»2. Udvalget indkaldes til møde af formanden. Denne
skal hurtigst muligt og senest ti dage før mødet tilsende
medlemsstaterne alle relevante oplysninger.«
2) Artikel 13, stk. 9, affattes således:
15) Artikel 19, stk. 6, affattes således:
»6. Oplysninger, der modtages i medfør af denne
forordning, må kun anvendes til det formål, hvortil de er
indhentet. Denne bestemmelse er ikke til hinder for, at
oplysninger, der er modtaget som led i en undersøgelse,
kan bruges med henblik på at indlede andre undersøgelser
inden for rammerne af den samme procedure vedrørende
den pågældende vare.«

Artikel 2

»9. Hvis en part i et tilsagn misligholder tilsagnet eller
trækker det tilbage, eller hvis Kommissionen trækker
godtagelsen af tilsagnet tilbage, tilbagetrækkes godtagelsen
af tilsagnet, efter at der har fundet konsultationer sted, ved
en afgørelse truffet af Kommissionen eller i påkommende
tilfælde ved en forordning udstedt af Kommissionen, og
den midlertidige told, der er indført af Kommissionen i
henhold til artikel 12, eller den endelige told, der er indført
af Rådet i henhold til artikel 15, stk. 1, finder anvendelse,
forudsat at den pågældende eksportør eller oprindelsesog/eller eksportlandet har haft lejlighed til at fremsætte
bemærkninger, undtagen i tilfælde af tilbagetrækning af
tilsagnet fra eksportørens eller det pågældende lands side.

Forordning (EF) nr. 2026/97 ændres således:
1) Artikel 13, stk. 1, affattes således:
»1. Såfremt der er truffet en foreløbig positiv afgørelse
om, at der finder subsidiering sted og forvoldes skade som
følge heraf, kan Kommissionen godtage tilfredsstillende
frivillige tilbud om tilsagn, hvorunder
a) oprindelses- og/eller eksportlandet erklærer sig indforstået med at ophæve eller begrænse subsidierne eller at
træffe andre foranstaltninger vedrørende virkningerne
heraf, eller

Alle interesserede parter eller medlemsstater kan indgive
oplysninger, der indeholder umiddelbare beviser for, at et
tilsagn er misligholdt. Den efterfølgende vurdering af,
hvorvidt et tilsagn er misligholdt, skal normalt afsluttes
senest seks måneder og i intet tilfælde senere end ni
måneder efter indgivelsen af en behørigt dokumenteret
anmodning. Kommissionen kan anmode medlemsstaternes
kompetente myndigheder om bistand til overvågningen af
tilsagn.«
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3) Artikel 15, stk. 1, affattes således:
»1. Fremgår det af den endelige konstatering af de
faktiske omstændigheder, at der ydes udligningsberettigede
subsidier og forvoldes skade som følge heraf, og er det af
hensyn til beskyttelsen af Fællesskabets interesser påkrævet
at gribe ind i henhold til artikel 31, træffer Rådet på
forslag fra Kommissionen og efter konsultationer i det
rådgivende udvalg afgørelse om indførelse af en endelig
udligningstold. Forslaget vedtages af Rådet, medmindre
dette ved simpelt flertal beslutter at forkaste forslaget inden
for en frist på en måned, efter at Kommissionen har forelagt det. Er en midlertidig told i kraft, forelægges der senest
en måned før udløbet af gyldigheden af en sådan told et
forslag om endelige foranstaltninger. Der indføres ikke
foranstaltninger, hvis den eller de pågældende subsidier
trækkes tilbage, eller det påvises, at subsidierne ikke
længere giver de berørte eksportører nogen fordel. Udligningstolden må ikke være højere end det fastsatte udligningsberettigede subsidiebeløb, og den bør være lavere end
det samlede udligningsberettigede subsidiebeløb, hvis en
sådan lavere told vil være tilstrækkelig til at afhjælpe den
skade, der er påført den pågældende erhvervsgren i Fællesskabet.«

4) Artikel 19, stk. 3, affattes således:
»3. Er den udligningstold, der er indført, mindre end de
udligningsberettigede subsidier, kan der iværksættes en
midlertidig fornyet undersøgelse, hvis producenterne i
Fællesskabet eller enhver anden interesseret part normalt
senest to år efter den oprindelige undersøgelsesperiode og
før eller efter foranstaltningernes ikrafttræden fremlægger
tilstrækkelige beviser for, at eksportpriserne er faldet eller
at der ikke er forekommet nogen eller kun utilstrækkelige
ændringer i videresalgspriserne eller de efterfølgende salgspriser på den indførte vare i Fællesskabet efter indførelsen
af foranstaltninger. Fremgår det af undersøgelsen, at de
fremførte påstande er korrekte, kan udligningstolden
forhøjes, så den svarer til den prisforhøjelse, der er
nødvendig for at afhjælpe skaden, idet den forhøjede told
dog ikke må overstige det udligningsberettigede subsidiebeløb.

Den midlertidige fornyede undersøgelse kan også indledes
på ovenstående betingelser på Kommissionens initiativ
eller på anmodning fra en medlemsstat.«

5) Artikel 22, stk. 1, affattes således:
»1. De relevante bestemmelser i denne forordning om
procedurer og om gennemførelsen af undersøgelser,
undtagen bestemmelserne vedrørende tidsfrister, gælder for
alle fornyede undersøgelser, der foretages i henhold til
artikel 18, 19 og 20. Undersøgelser i henhold til artikel 18
og 19 gennemføres hurtigt og afsluttes normalt senest tolv
måneder efter iværksættelsen af den fornyede undersøgelse.
Undersøgelser i henhold til artikel 18 og 19 skal i alle
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tilfælde afsluttes senest 15 måneder efter deres indledning.
Undersøgelser i henhold til artikel 20 skal i alle tilfælde
afsluttes senest ni måneder efter deres indledning. Hvis en
undersøgelse i henhold til artikel 18 indledes, mens en
undersøgelse i henhold til artikel 19 er i gang inden for
rammerne af samme procedure, afsluttes undersøgelsen i
henhold til artikel 19 på samme tidspunkt som det, der
ovenfor er fastsat for undersøgelsen i henhold til artikel
18.

Kommissionen forelægger et handlingsforslag for Rådet
senest en måned før udløbet af ovennævnte frister.

Hvis undersøgelsen ikke er afsluttet inden for ovennævnte
frister
— udløber foranstaltninger inden for undersøgelser i
henhold til artikel 18

— udløber foranstaltningerne med hensyn til undersøgelser, der gennemføres i henhold til artikel 18 og 19
parallelt, hvor enten undersøgelsen i henhold til artikel
18 blev indledt, mens en undersøgelse i henhold til
artikel 19 var i gang inden for rammerne af den
samme procedure, eller hvor sådanne undersøgelser
blev indledt samtidig, eller

— foranstaltninger inden for undersøgelser i henhold til
artikel 19 og 20 forbliver uændrede.

Der offentliggøres en meddelelse om det faktiske udløb
eller videreførelsen af foranstaltningerne i henhold til dette
stykke i Den Europæiske Unions Tidende.«

6) Artikel 23, stk. 1, affattes således:
»1. Udligningstold, der er indført i henhold til denne
forordning, kan udvides til også at gælde for indførsel fra
tredjelande af samme vare, uanset om denne er let ændret,
eller indførsel af samme vare i let ændret stand fra det
land, der er omfattet af foranstaltninger, eller dele deraf,
når gældende foranstaltninger omgås. Udligningstold, der
ikke er højere end den restudligningstold, der er indført i
henhold til artikel 15, stk. 2, i denne forordning, kan
udvides til også at gælde for indførsel fra selskaber, der
nyder fordel af individuelle toldsatser, i de lande, der er
omfattet af foranstaltninger, når de gældende foranstaltninger omgås. Omgåelse defineres som en ændring i
mønstret for handelen mellem tredjelande og Fællesskabet
eller mellem individuelle selskaber i det land, der er
omfattet af foranstaltninger, og Fællesskabet, som skyldes
praksis, forarbejdning eller bearbejdning, for hvilken der
ikke foreligger nogen tilstrækkelig gyldig grund eller
økonomisk begrundelse ud over indførelsen af tolden, hvor
der foreligger beviser for skade eller for, at virkningerne af
tolden undergraves i henseende til priserne på og/eller
mængderne af samme vare, og bevis for, at der fortsat ydes
subsidier til indførslen af samme vare og/eller dele deraf.
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Den i stk. 1 omhandlede praksis, forarbejdning eller bearbejdning omfatter bl.a. let ændring af den pågældende vare
med henblik på at kunne henføre varen under toldkoder,
som normalt ikke er omfattet af foranstaltningerne, såfremt
ændringen ikke indebærer en ændring af dens væsentlige
kendetegn, forsendelse af den af foranstaltninger omfattede
vare via tredjelande og eksportørernes eller producenternes
omorganisering af deres salgsmønstre og -kanaler i det
land, der er omfattet af foranstaltninger, med henblik på
senere at få udført deres varer til Fællesskabet gennem
producenter, som nyder fordel af en lavere individuel toldsats end den, der gælder for fabrikanternes varer.«
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Fællesskabet, kan der indrømmes fritagelser til importører,
som kan påvise, at de ikke er forbundet til de producenter,
der er omfattet af foranstaltningerne.

Disse fritagelser indrømmes ved afgørelse truffet af
Kommissionen efter høring af det rådgivende udvalg eller
Rådets afgørelse om at indføre foranstaltninger og er
gyldige i den periode og på de betingelser, der er anført
deri.

Hvis betingelserne i artikel 20 er opfyldt, kan der også
indrømmes fritagelser efter afslutningen af den undersøgelse, der har ført til udvidelsen af foranstaltningerne.

7) Artikel 23, stk. 2 og 3, affattes således:

»2. Undersøgelser i henhold til denne artikel iværksættes
på Kommissionens initiativ eller på anmodning fra en
medlemsstat eller enhver interesseret part på grundlag af
tilstrækkelige beviser vedrørende de faktorer, der er
omhandlet i stk. 1. Undersøgelserne iværksættes efter
konsultationer i det rådgivende udvalg ved en kommissionsforordning, hvori det også kan pålægges toldmyndighederne at gøre indførslen til genstand for registrering i
henhold til artikel 24, stk. 5, eller at anmode om garantier.
Undersøgelserne udføres af Kommissionen, som kan bistås
af toldmyndighederne, og undersøgelserne afsluttes inden
for ni måneder. Fremgår det af den endelige konstatering
af de faktiske omstændigheder, at det er berettiget at
udvide foranstaltningerne, vedtages dette af Rådet på
forslag fra Kommissionen efter konsultation i det rådgivende udvalg. Forslaget vedtages af Rådet, medmindre
dette ved simpelt flertal beslutter at forkaste forslaget inden
for en frist på en måned, efter at Kommissionen har forelagt det. Udvidelsen gælder fra den dato, på hvilken der
blev foretaget registrering i henhold til artikel 24, stk. 5,
eller der anmodedes om garantier. De relevante procedurebestemmelser i denne forordning med hensyn til indledning og gennemførelse af undersøgelser finder anvendelse
på denne artikel.

Såfremt der er gået mindst et år fra udvidelsen af foranstaltningerne, og i tilfælde af at antallet af parter, der
anmoder eller vil kunne anmode om fritagelse, er betydeligt, kan Kommissionen beslutte at indlede en fornyet
undersøgelse af udvidelsen af foranstaltningerne. En sådan
fornyet undersøgelse gennemføres i overensstemmelse med
de bestemmelser i artikel 22, stk. 1, der gælder for
fornyede undersøgelser i henhold til artikel 19.«

8) Artikel 24, stk. 4, affattes således:
»4. Er det i Fællesskabets interesse, kan foranstaltninger,
der indføres i henhold til denne forordning, ved Kommissionens afgørelse efter konsultationer i det rådgivende
udvalg suspenderes i en periode på indtil ni måneder.
Suspensionen kan forlænges med højst et år, hvis Rådet på
forslag fra Kommissionen træffer afgørelse herom.
Forslaget vedtages af Rådet, medmindre dette ved simpelt
flertal beslutter at forkaste forslaget inden for en frist på en
måned, efter at Kommissionen har forelagt det. Foranstaltningerne kan kun suspenderes, hvis markedsvilkårene
midlertidigt har ændret sig i et omfang, der giver grund til
at formode, at der ikke vil ske skade som følge af suspensionen, og forudsat at den pågældende erhvervsgren i Fællesskabet har haft lejlighed til at fremsætte bemærkninger, og
der er blevet taget hensyn til disse bemærkninger. Foranstaltningerne kan til enhver tid, efter at der har fundet
konsultationer sted, genindføres, hvis begrundelsen for
suspensionen ikke længere er gyldig.«

9) I artikel 24 tilføjes følgende nye stykke 7:
3.
Indførte varer skal ikke registreres i henhold til
artikel 24, stk. 5, og er ikke omfattet af foranstaltninger,
når de forhandles af selskaber, der nyder fordel af fritagelser. Behørigt dokumenterede anmodninger om fritagelser indgives inden for de frister, der fastsættes i
Kommissionens forordning om indledning af undersøgelsen. Når den praksis, forarbejdning eller bearbejdning,
der udgør omgåelse, finder sted uden for Fællesskabet, kan
der indrømmes fritagelser til producenter af den pågældende varer, som kan påvise, at de ikke er forbundet til
nogen af de af foranstaltningerne omfattede producenter,
og for hvilke det findes, at de ikke er involveret i omgåelse
som defineret i stk. 1. Når den praksis, forarbejdning eller
bearbejdning, der udgør omgåelse, finder sted inden for

»7. Uden at dette berører stk. 6, kan Kommissionen i
konkrete tilfælde anmode medlemsstaterne om at indgive
oplysninger, som er nødvendige for effektivt at overvåge
anvendelsen af foranstaltninger. I den forbindelse gælder
bestemmelserne i artikel 11, stk. 3 og 4. Alle oplysninger,
som medlemsstaterne indgiver i henhold til denne artikel,
er omfattet af bestemmelserne i artikel 29, stk. 6.«

10) Artikel 25, stk. 2, affattes således:
»2. Udvalget indkaldes til møde af formanden. Denne
skal hurtigst muligt og senest 10 dage før mødet tilsende
medlemsstaterne alle relevante oplysninger.«
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11) Artikel 29, stk. 6, affattes således:
»6. Oplysninger, der modtages i medfør af denne forordning, må kun anvendes til det formål,
hvortil de er indhentet. Denne bestemmelse er ikke til hinder for, at oplysninger, der er modtaget som
led i en undersøgelse, kan bruges med henblik på at indlede andre undersøgelser inden for rammerne
af den samme procedure vedrørende den samme vare.«
Artikel 3
Denne forordning finder anvendelse på alle undersøgelser, der indledes i henhold til forordning (EF) nr.
384/96 og forordning (EF) nr. 2026/97 efter denne forordnings ikrafttræden, dog således at
a) artikel 1, nr. 3), 7) 10), 12) og 14), og artikel 2, nr. 3), 7) 8) og 10), i denne forordning også finder
anvendelse på uafsluttede undersøgelser, og
b) artikel 1, nr. 4) og 8), og artikel 2, nr. 5), i denne forordning først finder anvendelse to år efter denne
forordnings ikrafttræden med hensyn til undersøgelser, der indledes i henhold til artikel 11, stk. 3 og 4,
og artikel 12 i forordning (EF) nr. 384/96 og artikel 19 og 20 i forordning (EF) nr. 2026/97.
Artikel 4
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 8. marts 2004.
På Rådets vegne
D. AHERN

Formand
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 462/2004
af 12. marts 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 13. marts 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 12. marts 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 12. marts 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

100,6
79,3
121,4
100,4

0707 00 05

052
068
204
999

134,2
141,1
26,1
100,5

0709 10 00

220
999

80,1
80,1

0709 90 70

052
204
999

113,2
63,4
88,3

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
400
624
999

42,9
49,7
60,5
46,3
45,5
63,0
51,3

0805 50 10

052
999

53,0
53,0

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
388
400
404
508
512
524
528
720
800
999

28,7
112,0
106,6
94,3
70,1
97,4
74,0
97,8
78,6
99,6
85,9

0808 20 50

060
388
512
528
999

66,7
75,1
70,1
71,6
70,9

1

(1) Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EFT L 313 af 28.11.2003, s. 11).
Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 463/2004
af 12. marts 2004
om ændring af forordning (EF) nr. 823/2000 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse
kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis mellem linjerederier (konsortier)
(EØS-relevant tekst)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

aftaler, der opfylder betingelserne i artikel 81, stk. 3, er
gyldige og retskraftige, uden at der træffes en administrativ beslutning. Virksomhederne vil i alle retssager
kunne påberåbe sig undtagelsen fra forbuddet mod
konkurrencebegrænsende aftaler i traktatens artikel 81,
stk. 3.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 479/92 af 25.
februar 1992 om anvendelse af traktatens artikel 85, stk. 3, på
visse kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis
mellem linjerederier (konsortier) (1), særlig artikel 2, stk. 2,

(5)

Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 823/2000 bør
bringes i overensstemmelse med bestemmelserne i
forordning (EØF) nr. 479/92 og Rådets forordning (EØF)
nr. 4056/86 af 22. december 1986 om fastsættelse af de
nærmere retningslinjer for anvendelsen af traktatens
artikel 85 og 86 på søtransport (4). Specielt bør indsigelsesproceduren afskaffes, og bestemmelser angående
anmeldelser af konsortier bør udgå. Der skal indføres
overgangsforanstaltninger vedrørende anmeldelser, som
allerede er foretaget efter indsigelsesproceduren. Det er
også nødvendigt at indsætte bestemmelser om de nationale konkurrencemyndigheders nye beføjelser.

(6)

Forordning (EF) nr. 823/2000 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

efter offentliggørelse af udkast til denne forordning (2),
efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål på Søtransportområdet, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

(4)

Forordning (EØF) nr. 479/92 giver Kommissionen beføjelse til ved forordning at anvende traktatens artikel 81,
stk. 3, på visse kategorier af aftaler, vedtagelser og
samordnet praksis mellem linjerederier (konsortier) angående fælles drift af linjeskibsfart.
Kommissionens forordning (EF) nr. 823/2000 (3)
meddeler linjerederikonsortier en generel fritagelse fra
forbuddet i traktatens artikel 81, stk. 1, på visse betingelser.
En af betingelserne vedrører konsortiets markedsandel
på hvert af de markeder, det opererer på. Et konsortium
med en markedsandel på under 30 % (hvis konsortiet
opererer inden for en konference) eller 35 % (hvis
konsortiet opererer uden for en konference) er uden
videre fritaget, hvis det opfylder de øvrige betingelser i
forordningen. Et konsortium med en markedsandel over
det pågældende loft, men under 50 %, kan stadig nyde
godt af gruppefritagelsen, hvis aftalen anmeldes til
Kommissionen, og denne ikke inden seks måneder
modsætter sig fritagelse.
Med forordning (EF) nr. 1/2003 indføres der en direkte
anvendelig undtagelsesordning, hvor medlemsstaternes
konkurrencemyndigheder og domstole har kompetence
til at anvende ikke blot traktatens artikel 81, stk. 1, og
artikel 82, men også artikel 81, stk. 3. Virksomhederne
har ikke længere pligt til eller mulighed for at anmelde
aftaler til Kommissionen med henblik på at opnå en
fritagelsesbeslutning. Den nye ordning indebærer, at

(1) EFT L 55 af 29.2.1992, s. 3. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
1/2003 (EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1).
(2) EUT C 233 af 30.9.2003, s. 8.
(3) EFT L 100 af 20.4.2000, s. 24. Senest ændret ved tiltrædelsesakten
af 2003.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
I forordning (EF) nr. 823/2000 foretages følgende ændringer:
1) Artikel 7 ophæves.
2) I artikel 9 foretages følgende ændringer:
a) Stk. 4 ophæves.
b) Stk. 5 affattes således:
»5. Ethvert konsortium, der påberåber sig denne
forordning, skal på anmodning fra Kommissionen eller
medlemsstaternes konkurrence-myndigheder og inden en
frist på mindst en måned, der fastsættes af Kommissionen eller af medlemsstaternes konkurrencemyndigheder
på grundlag af sagens konkrete omstændigheder, kunne
godtgøre, at konsortiet opfylder betingelserne og forpligtelserne i artikel 5-8 samt stk. 2 og 3 i nærværende
artikel. Det skal fremsende den pågældende konsortieaftale til henholdsvis Kommissionen eller medlemsstaternes
konkurrencemyndigheder inden for denne frist.«
(4) EFT L 378 af 31.12.1986, s. 4. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1/2003 (EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1).
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3) Artikel 11, stk. 1, affattes således:
»1. De oplysninger, der indhentes i henhold til artikel
9, stk. 5, må kun bruges til de i denne forordning omhandlede formål.«
4) Artikel 12 affattes således:
»Artikel 12
Inddragelse i konkrete tilfælde
1.
I overensstemmelse med artikel 29 i Rådets forordning
(EF) nr. 1/2003 (*) kan Kommissionen inddrage rettighederne i henhold til nærværende forordning, når den i et
konkret tilfælde fastslår, at en aftale, en vedtagelse inden for
en virksomheds-sammenslutning eller samordnet praksis,
som nærværende forordnings artikel 3 eller artikel 13, stk.
1, finder anvendelse på, alligevel har visse virkninger, som
er uforenelige med traktatens artikel 81, stk. 3, og navnlig
når:
a) der på en bestemt trafik ikke er effektiv konkurrence fra
operatører uden for den konference, inden for hvilken
konsortiet opererer, eller uden for det pågældende
konsortium

13.3.2004

b) et konsortium gentagne gange har tilsidesat forpligtelserne i denne forordnings artikel 9
c) sådanne virkninger er en følge af en voldgiftskendelse.
2.
Når en aftale, en vedtagelse inden for virksomhedssammenslutninger eller samordnet praksis, jf. stk. 1, i et
konkret tilfælde har virkninger, som er uforenelige med
traktatens artikel 81, stk. 3, på en medlemsstats område,
eller på en del af dette område, der frembyder alle et særskilt
geografisk markeds karakteristika, kan konkurrencemyndigheden i denne medlemsstat inddrage rettighederne i henhold
til nærværende forordning for dette område.
(*) EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1.«
5) Artikel 13, stk. 2, affattes således:
»2. Anmeldelser indgivet i henhold til artikel 7, for hvilke
den seksmånedersfrist, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1,
andet afsnit, ikke er udløbet, bortfalder den 1. maj 2004.«
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 1. maj 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 12. marts 2004.
På Kommissionens vegne
Mario MONTI

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 464/2004
af 12. marts 2004
om ændring af oplysninger i varespecifikationen for den betegnelse, der er anført i bilaget til
forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering af oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser
(Nocciola del Piemonte)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(4)

Det konkluderes, at der i dette tilfælde er tale om
ændringer, der er i overensstemmelse med forordning
(EØF) nr. 2081/92. Kommissionen har efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende (3) ikke modtaget
indsigelser mod de omhandlede ændringer i den i
nævnte forordnings artikel 7 omhandlede forstand.

(5)

Ændringerne skal derfor registreres og offentliggøres i
Den Europæiske Unions Tidende —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 af
14. juli 1992 om beskyttelse af geografiske betegnelser og
oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler (1), særlig artikel 9, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

De italienske myndigheder har i henhold til artikel 9 i
forordning (EØF) nr. 2081/92 for betegnelsen »Nocciola
del Piemonte«, der er registreret som »beskyttet geografisk betegnelse« i Kommissionens forordning (EF) nr.
1107/96 af 12. juni 1996 om registrering af geografiske
betegnelser og oprindelsesbetegnelser efter proceduren i
artikel 17 i Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 (2),
anmodet om ændringer af betegnelse, beskrivelse, fremstillingsmetode, mærkning af produktet og krav i nationale bestemmelser.

(2)

Efter en gennemgang af anmodningen er det konkluderet, at der ikke er tale om mindre ændringer.

(3)

I henhold til proceduren i artikel 9 i forordning (EØF)
nr. 2081/92, og da der ikke er tale om mindre
ændringer, finder proceduren i artikel 6 tilsvarende
anvendelse.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Ændringerne i bilaget til denne forordning registreres og offentliggøres i overensstemmelse med artikel 6, stk. 4, i forordning
(EØF) nr. 2081/92.

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 12. marts 2004.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 208 af 24.7.1992, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
806/2003 (EFT L 122 af 16.5.2003, s. 1).
(2) EFT L 148 af 21.6.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
1660/2003 (EFT L 234 af 20.9.2003, s. 10).

(3) EUT C 144 af 20.6.2003, s. 2 (Nocciola del Piemonte).
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BILAG
ITALIEN
Nocciola del Piemonte
Betegnelse:
— Den registrerede betegnelse BGB »Nocciola del Piemonte« ændres til »Nocciola del Piemonte« o »Nocciola Piemonte«.
Beskrivelse:
— Det understreges, at den beskyttede geografiske betegnelse »Nocciola del Piemonte« eller »Nocciola Piemonte« kun må
bruges om hasselnødder med eller uden skal og i delvis forarbejdet form. Det bemærkes endvidere, at den pågældende BGB også kan anvendes i præsentation samt betegnelse og reklame for levnedsmidler, hvori »Nocciola del
Piemonte« eller »Nocciola Piemonte« indgår som det eneste hasselnøddeprodukt blandt de øvrige ingredienser og
derved er med til at højne kvaliteten.
— Der er sket en formel ændring i beskrivelsen af produktionsområdet, hvis afgrænsning forbliver uændret, som følge
af anerkendelsen af den nye provins Biella, og listen over kommuner i de berørte provinser er derfor blevet tilpasset.
Fremstillingsmetode:
— Plantetætheden ændres fra 250-400 til 200-420 planter pr. hektar, med en maksimal tæthed på 500 planter pr.
hektar for beplantninger, der stammer fra før dekretet om anerkendelse trådte i kraft den 2. december 1993.
— Bestemmelsen om, at Piemonte-regionen en gang om året skal indberette den gennemsnitlige produktion pr. hektar
og datoen for starten på høsten under hensyntagen til vejrmæssige udsving, ophæves.
— Hasselnøddebeplantningerne skal registreres på en liste, som føres af det anerkendte kontrolorgan, i stedet for i det
register, som føres af det handelskammer, der er ansvarlig for det pågældende område.
— Det er tilladt at sælge hasselnødder i skal i løs vægt, men kun i første del af markedsføringsfasen, dvs. i forbindelse
med producentens salg til forarbejdnings- og/eller emballeringsvirksomhed.
— Der fastlægges klarere regler for emballering af nødder uden skal, delvis forarbejdede og færdigforarbejdede nødder
(emballering egnet til levnedsmidler), inkl. tilfælde hvor der er tale om produktionssystemer, der øger kvaliteten.
Herudover kan produktet udelukkende markedsføres, hvis det er emballeret på forhånd, eller hvis det emballeres på
salgstidspunktet.
Mærkning:
— Der er sket en præcisering af de oplysninger, der skal angives på mærkningen, samt af visse mærkningskrav, der skal
sikre produktets sporbarhed. Det angives bl.a., hvilke oplysninger der skal angives for forarbejdede produkter, der
udelukkende indeholder »Nocciola del Piemonte« eller »Nocciola Piemonte«.
— Der er pligt til at angive høstår for nødder både med og uden skal.
— En række mærkningskrav ophæves, da de allerede er omfattet af de generelle regler for mærkning af levnedsmidler.
Krav i nationale bestemmelser:
— Henvisning til de nationale bestemmelser, hvori der fastsættes sanktioner for manglende overholdelse af reglerne,
ophæves, selv om de fortsat er gældende.
— Der indsættes en artikel 9 vedrørende kontrol udført af det anerkendte kontrolorgan.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 465/2004
af 12. marts 2004
om tilføjelse til bilaget til forordning (EF) nr. 2400/96 om optagelse af visse betegnelser i registeret
over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Carciofo di Paestum
og Farina di Neccio della Garfagnana)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(4)

Betegnelserne bør derfor optages i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske
betegnelser og er dermed beskyttet i EF som henholdsvis
geografisk betegnelse og oprindelsesbetegnelse.

(5)

Bilaget til nærværende forordning supplerer bilaget til
forordning (EF) nr. 2400/96 (3) —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 af
14. juli 1992 om beskyttelse af geografiske betegnelser og
oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler (1), særlig artikel 6, stk. 3 og 4, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I henhold til artikel 5 i forordning (EØF) nr. 2081/92
har Italien sendt Kommissionen en ansøgning om registrering af betegnelsen »Carciofo di Paestum« som
geografisk betegnelse og af betegnelsen »Farina di Neccio
della Garfagnana« som oprindelsesbetegnelse.

(2)

Det er i henhold til nævnte forordnings artikel 6, stk. 1,
blevet konstateret, at ansøgningerne er i overensstemmelse med forordningen, bl.a. indeholder de alle de
oplysninger, der er fastsat i forordningens artikel 4.

(3)

Efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende (2)
har Kommissionen ikke i henhold til artikel 7 i forordning (EØF) nr. 2081/92 modtaget nogen indsigelse mod
de to betegnelser, der er anført i bilaget til nærværende
forordning.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Bilaget til forordning (EF) nr. 2400/96 suppleres med de betegnelser, der er anført i bilaget til nærværende forordning, og
betegnelserne optages i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser som
henholdsvis beskyttet geografisk betegnelse (BGB) og beskyttet
oprindelsesbetegnelse (BOB) efter artikel 6, stk. 3, i forordning
(EØF) nr. 2081/92.
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 12. marts 2004.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 208 af 24.7.1992, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).
(2) EUT C 153 af 1.7.2003, s. 72 (Carciofo di Paestum).
EUT C 153 af 1.7.2003, s. 76 (Farina di Neccio della Garfagnana).

(3) EFT L 327 af 18.12.1996, s. 11. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 297/2004 (EUT L 50 af 20.2.2004, s. 18).
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BILAG
PRODUKTER I TRAKTATENS BILAG I BEREGNET TIL KONSUM
Naturlige eller forarbejdede frugter, grøntsager og korn
ITALIEN
Carciofo di Paestum (BGB)
Farina di Neccio della Garfagnana (BOB)
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 466/2004
af 12. marts 2004
om ændring af forordning (EF) nr. 2125/2003 for så vidt angår fristen for den nationale myndigheds beslutning om driftsprogrammer og driftsfonde
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

erhvervsdrivende og for at give de nationale myndigheder mulighed for at fortsætte deres undersøgelser bør
denne frist forlænges til den 15. marts 2004.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28.
oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og
grøntsager (1), særlig artikel 48, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

Med Kommissionens forordning (EF) nr. 2125/2003 af
3. december 2003 om fravigelse af forordning (EF) nr.
1433/2003 med hensyn til den nationale myndigheds
beslutning om driftsprogrammer og driftsfonde (2)
fraviges for 2003 fristen den 15. december, der er fastsat
i artikel 13 og 14 i Kommissionens forordning (EF) nr.
1433/2003 af 11. august 2003 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 for så
vidt angår driftsfonde, driftsprogrammer og finansiel
støtte (3), og medlemsstaterne får mulighed for at træffe
de beslutninger, der er fastsat i nævnte artikel 13 og 14,
senest den 31. januar 2004.
På grund af en stor administrativ arbejdsbyrde har nogle
medlemsstater ikke været i stand til at undersøge alle
programmer og træffe beslutninger herom inden udløbet
af den nye frist: 31. januar 2004. For ikke at skade de

(3)

Da sagen haster, skal forordningen straks træde i kraft.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Friske Frugter og Grøntsager —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
I forordning (EF) nr. 2125/2003 affattes artikel 1, stk. 1,
således:
»1. Medlemsstaterne kan for 2003 som undtagelse fra
artikel 13, stk. 2, og artikel 14, stk. 3, i forordning (EF) nr.
1433/2003 træffe beslutning om driftsprogrammerne og
driftsfondene og om anmodningerne om ændring af driftsprogrammerne senest den 15. marts 2004.«
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 12. marts 2004.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 297 af 21.11.1996, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 47/2003 (EFT L 7 af 11.1.2003, s. 64).
(2) EUT L 319 af 4.12.2003, s. 3.
(3) EUT 203 af 12.8.2003, s. 25. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
1582/2003 (EUT L 227 af 11.9.2003, s. 3).
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 467/2004
af 12. marts 2004
om ændring af forordning (EF) nr. 279/2004 om omfordeling af importrettigheder i henhold til
forordning (EF) nr. 977/2003 for ungtyre til opfedning
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af
17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (1),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 977/
2003 af 6. juni 2003 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for indførsel af ungtyre til opfedning (1. juli 2003 til
30. juni 2004) (2), særlig artikel 9, stk. 3, og

Artikel 1
Artikel 1 i forordning (EF) nr. 279/2004 affattes således:
»De mængder, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 977/2003, beløber sig til 11 519 dyr.«

ud fra følgende betragtning:
Kommissionens forordning (EF) nr. 977/2003 (3) bør ændres,
da der er konstateret fejl i de oplysninger, som en medlemsstats
myndigheder har fremsendt i henhold til artikel 9, stk. 1, i
forordning (EF) nr. 279/2004 —

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 13. marts 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 12. marts 2004.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug

(1) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1782/2003 (EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1).
(2) EFT L 141 af 7.6.2003, s. 5. Berigtiget ved forordning (EF) nr.
1361/2003 (EUT L 194 af 1.8.2003, s. 38).
(3) EUT L 47 af 18.2.2004, s. 25.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 468/2004
af 12. marts 2004
om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 137. særlige licitation, der
afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

hold og den valgte fremgangsmåde, eller det besluttes, at
licitationen skal være uden virkning. Størrelsen af forarbejdningssikkerheden skal følgelig fastlægges.

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

(2)

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

ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ifølge Kommissionens forordning (EF) nr. 2571/97 af
15. december 1997 om salg af smør til nedsat pris og
ydelse af støtte for fløde, smør og koncentreret smør til
fremstilling af konditorvarer, konsumis og andre levnedsmidler (2), sælger interventionsorganerne ved licitation
visse mængder interventionssmør, de ligger inde med, og
yder støtte til fløde, smør og koncentreret smør. I artikel
18 i nævnte forordning er det fastsat, at der på grundlag
af de ved hver særlig licitation indkomne bud fastsættes
en mindstesalgspris for smør samt et maksimumsstøttebeløb for fløde, smør og koncentreret smør, der kan
differentieres efter anvendelsesformålet, smørrets fedtind-

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
For den 137. særlige licitation i forbindelse med den løbende
licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97, fastsættes
mindstesalgspriserne for interventionssmør samt forarbejdningssikkerhederne som anført i tabellen i bilaget.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 13. marts 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 12. marts 2004.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 186/2004 (EFT L 29 af 3.2.2004, s. 6).
(2) EFT L 350 af 20.12.1997, s. 3. Ændret ved forordning (EF) nr. 186/
2004 (EFT L 29 af 3.2.2004, s. 6).

L 77/32

Den Europæiske Unions Tidende

DA

13.3.2004

BILAG
til Kommissionens forordning af 12. marts 2004 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik
på den 137. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning
(EF) nr. 2571/97
(EUR/100 kg)
Formel

A

Valgt fremgangsmåde

Mindste
salgspris

Smør ≥ 82 %

Til det ubehandlede
smør
Koncentreret

Forarbejdningssikkerhed

Til det ubehandlede
smør
Koncentreret

B

Med
røbestoffer

Uden
røbestoffer

Med
røbestoffer

Uden
røbestoffer

215

215,1

—

—

—

—

—

—

129

—

—

—

—

—

129
—
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 469/2004
af 12. marts 2004
om fastsættelse af maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik
på den 137. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i
forordning (EF) nr. 2571/97
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

hold og den valgte fremgangsmåde, eller det besluttes, at
licitationen skal være uden virkning. Størrelsen af forarbejdningssikkerheden skal følgelig fastlægges.

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

(2)

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

ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ifølge Kommissionens forordning (EF) nr. 2571/97 af
15. december 1997 om salg af smør til nedsat pris og
ydelse af støtte for fløde, smør og koncentreret smør til
fremstilling af konditorvarer, konsumis og andre levnedsmidler (2), sælger interventionsorganerne ved licitation
visse mængder interventionssmør, de ligger inde med, og
yder støtte til fløde, smør og koncentreret smør. I artikel
18 i nævnte forordning er det fastsat, at der på grundlag
af de ved hver særlig licitation indkomne bud fastsættes
en mindstesalgspris for smør samt et maksimumsstøttebeløb for fløde, smør og koncentreret smør, der kan
differentieres efter anvendelsesformålet, smørrets fedtind-

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
For den 137. særlige licitation i forbindelse med den løbende
licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97, fastsættes
maksimumsstøttebeløbene samt forarbejdningssikkerhederne
som anført i tabellen i bilaget.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 13. marts 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 12. marts 2004.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 186/2004 (EFT L 29 af 3.2.2004, s. 6).
(2) EFT L 350 af 20.12.1997, s. 3. Ændret ved forordning (EF) nr. 186/
2004 (EFT L 29 af 3.2.2004, s. 6).
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BILAG
til Kommissionens forordning af 12. marts 2004 om fastsættelse af maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør
og koncentreret smør med henblik på den 137. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende
licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97
(EUR/100 kg)
Formel
Valgt fremgangsmåde

Maksimumsstøttebeløb

Forarbejdningssikkerhed

A
Med røbestoffer

B
Uden røbestoffer

Med røbestoffer

Uden røbestoffer

Smør ≥ 82 %

79

75

—

71

Smør < 82 %

77

72

—

72

Koncentreret smør

98

91

97

89

Fløde

—

—

34

31

Smør

87

—

—

—

108

—

107

—

—

—

37

—

Koncentreret smør
Fløde
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 470/2004
af 12. marts 2004
om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 309. særlige licitation, der
foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(2)

Med henblik på de bud, der er afgivet, bør maksimumsstøtten fastsættes på nedennævnte niveau, og destinationssikkerheden bør fastsættes i overensstemmelse
hermed.

(3)

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

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af
17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og
mejeriprodukter (1), særlig 10, og
ud fra følgende betragtninger
(1)

I henhold til Kommissionens forordning (EØF) nr. 429/
90 af 20. februar 1990 om støtte ved licitation til
koncentreret smør bestemt til direkte forbrug i Fællesskabet (2), afholder interventionsorganerne en løbende
licitation for ydelse af støtte til koncentreret smør. I
artikel 6 i nævnte forordning er det fastsat, at der under
hensyntagen til de ved hver særlig licitation indkomne
bud fastsættes en maksimumsstøtte for koncentreret
smør med et indhold af fedtstof på mindst 96 %, eller
det besluttes ikke at tage licitationen til følge. Størrelsen
af destinationssikkerheden bør fastsættes i overensstemmelse hermed.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
For den 309. særlige licitation i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation fastsættes
maksimumsstøtten samt destinationssikkerheden således:
— maksimumsstøtten:

97 EUR/100 kg

— destinationssikkerheden:
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 13. marts 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 12. marts 2004.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 186/2004 (EFT L 29 af 3.2.2004, s. 6).
(2) EFT L 45 af 21.2.1990, s. 8. Ændret ved forordning (EF) nr. 124/
1999 (EFT L 16 af 21.1.1999, s. 19).

107 EUR/100 kg.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 471/2004
af 12. marts 2004
om ændring af restitutionerne for visse varer fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som
ikke omfattes af traktatens bilag I
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af
19. Juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1),
særlig artikel 27, stk. 5, litra a), og artikel 27, stk. 15, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

De restitutionssatser, som fra den 20. februar 2004 skal
anvendes for de i bilaget nævnte produkter udført i form
af varer, som ikke henhører under bilag I til traktaten, er
fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 300/
2004 (2).

(2)

Anvendelsen af de regler og kriterier, der er nævnt i
forordning (EF) nr. 300/2004 på de oplysninger, som
Kommissionen for øjeblikket råder over, fører til en
ændring af de nugældende restitutionssatser i overensstemmelse med bilaget til denne forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De i forordning (EF) nr. 300/2004 fastsatte restitutionssatser
ændres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 13. marts 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 12. marts 2004.
På Kommissionens vegne
Erkki LIIKANEN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 39/2004 (EFT L 6 af 10.1.2004, s. 16).
(2) EUT L 20 af 20.2.2004, s. 22.
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BILAG
Restitutionssatser fra 13. marts 2004 for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, der
ikke omfattes af traktatens bilag I
Restitutionssatser i EUR/100 kg (1)
KN-kode

1701 99 10

Varebeskrivelse

Hvidt sukker

i tilfælde af forudfastsættelse af
restitutionerne

i andre tilfælde

46,97

46,97

(1) Med virkning fra den 1. juli 2003 finder disse satser ikke anvendelse på udførsel til Estland, Letland, Litauen, Slovakiet, Slovenien eller
Tjekkiet af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I, og på udførsel til Ungarn af de varer, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i
Rådets forordning (EF) nr. 999/2003. Med virkning fra den 1. november 2003 finder disse satser ikke anvendelse ved udførsel til
Malta af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 472/2004
af 12. marts 2004
om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for oksekødssektoren
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(5)

Der bør ydes restitutioner ved eksport til visse bestemmelseslande for visse former for fersk eller kølet kød, der
er nævnt i bilaget under KN-kode 0201, for visse former
for frosset kød, der er nævnt i bilaget under KN-kode
0202, og for visse former for kød eller slagteaffald, der
er nævnt i bilaget under KN-kode 0206, samt for visse
andre produkter, tilberedte eller konserverede, med
indhold af kød eller slagteaffald, der er nævnt i bilaget
under KN-kode 1602 50 10.

(6)

For udbenet, saltet og tørret oksekød er der traditionelle
handelsforbindelser med Schweiz. I det omfang, det er
nødvendigt at opretholde denne handel, bør restitutionen fastsættes til et beløb, som dækker forskellen
mellem priserne på det schweiziske marked og medlemsstaternes eksportpriser.

(7)

For visse andre stykker og konserves af kød eller slagteaffald, der er nævnt i bilaget under KN-kode 1602 50 31
til 1602 50 80, kan Fællesskabets deltagelse i den internationale handel opretholdes ved ydelse af en restitution,
hvis beløb beregnes under hensyn til den restitution,
som hidtil er blevet ydet til eksportører.

(8)

For de øvrige produkter inden for oksekødssektoren bør
der på grund af Fællesskabets ringe deltagelse i verdenshandelen ikke fastsættes en restitution.

(9)

I Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (7) fastsættes nomenklaturen over eksportrestitutioner for landbrugsprodukter, og restitutionerne fastsættes på grundlag
af de produktkoder, der er anført i denne nomenklatur.

(10)

For at forenkle eksportformaliteterne for de erhvervsdrivende bør restitutionsbeløbene for alle former for frosset
oksekød tilpasses de beløb, der ydes for fersk eller kølet
kød, bortset fra kød fra voksne handyr.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af
17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (1),
særlig artikel 33, stk. 12, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 33 i forordning (EF) nr. 1254/1999
kan forskellen mellem verdensmarkedspriserne og priserne inden for Fællesskabet for de produkter, som er
nævnt i artikel 1 i forordningen, udlignes ved en
eksportrestitution.

(2)

Betingelserne for ydelse af særlige eksportrestitutioner
for visse former for oksekød og visse former for
konserves samt for visse bestemmelsessteder blev fastsat
ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 32/82 (2),
(EØF) nr. 1964/82 (3), (EØF) nr. 2388/84 (4), (EØF) nr.
2973/79 (5) og (EF) nr. 2051/96 (6).

(3)

Anvendelsen af disse regler og kriterier på den forventede markedssituation inden for oksekødssektoren fører
til fastsættelse af restitutionen som nedenfor angivet.

(4)

Med henblik på at forenkle bestemmelserne bør der for
levende dyr ikke mere ydes eksportrestitutioner for kategorier med ubetydelig samhandel med tredjelande. I
betragtning af de generelle bekymringer omkring dyrs
velfærd bør eksportrestitutioner for levende dyr til slagtning begrænses mest muligt. Eksportrestitutioner for
sådanne dyr bør derfor kun ydes for tredjelande, der af
kulturelle og/eller religiøse grunde traditionelt importerer
store mængder dyr til slagtning internt. Hvad levende
avlsdyr angår, bør eksportrestitutioner for racerene
avlsdyr begrænses til kvier og køer på højst 30 måneder,
for at undgå misbrug.

(1) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1782/2003 (EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1).
(2) EFT L 4 af 8.1.1982, s. 11. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
744/2000 (EFT L 89 af 11.4.2000, s. 3).
(3) EFT L 212 af 21.7.1982, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 2772/2000 (EFT L 321 af 19.12.2000, s. 35).
(4) EFT L 221 af 18.8.1984, s. 28. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 3661/92 (EFT L 370 af 19.12.1992, s. 16).
(5) EFT L 336 af 29.12.1979, s. 44. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 3434/87 (EFT L 327 af 18.11.1987, s. 7).
(6) EFT L 274 af 26.10.1996, s. 18. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 2333/96 (EFT L 317 af 6.12.1996, s. 13).

(7) EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 118/2003 (EFT L 20 af 24.1.2003, s. 3).
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Den Europæiske Unions Tidende

For at forbedre kontrollen med produkter under KNkode 1602 50 bør det fastsættes, at der for disse
produkter kun kan ydes restitution ved fremstilling i
forbindelse med den ordning, der er omhandlet i artikel
4 i Rådets forordning (EØF) nr. 565/80 af 4. marts 1980
om forudbetaling af eksportrestitutioner for landbrugsprodukter (1).

Restitution bør kun ydes for produkter, der frit kan
forsendes inden for Fællesskabet. For at være restitutionsberettigede bør produkterne derfor være forsynet med
den sundhedsmærkning, der er fastsat i henholdsvis
Rådets direktiv 64/433/EØF (2), 94/65/EF (3) og 77/99/
EØF (4).
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melsessteder, hvor der kan ydes restitution. Det bør fastsættes, at afskaffelsen af restitutionerne for disse lande
ikke må føre til, at der indføres differentierede restitutioner for eksport til andre lande.
(16)

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

(13)

Efter artikel 6, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1964/82
nedsættes den særlige restitution, hvis den mængde
udbenet kød, der skal eksporteres, udgør mindre end
95 %, men ikke under 85 %, af de udbenede stykkers
samlede vægt.

1. Fortegnelsen over de produkter, ved hvis udførsel den i
artikel 33 i forordning (EF) nr. 1254/1999 omhandlede
eksportrestitution ydes, samt restitutionsbeløbene og destinationerne fastsættes som angivet i bilaget til nærværende forordning.
2. Produkterne skal opfylde de krav om sundhedsmærkning,
der fastsættes i:

(14)

(15)

De forhandlinger om vedtagelse af yderligere indrømmelser, der føres i forbindelse med Europaaftalerne
mellem Det Europæiske Fællesskab og de associerede
lande i Central- og Østeuropa, har navnlig til formål at
liberalisere handelen med produkter, der er omfattet af
den fælles markedsordning for oksekød. I denne forbindelse blev det besluttet at afskaffe eksportrestitutionerne
for produkter til eksport til Estland, Litauen, Letland,
Ungarn, Rumænien og Slovakiet. Disse lande bør derfor
fjernes fra fortegnelsen over de bestemmelsessteder, for
hvilke der ydes restitution, og det bør fastsættes, at
afskaffelsen af restitutionerne for disse lande ikke må
føre til, at der indføres differentierede restitutioner for
eksport til andre lande.

Med henblik på ti nye landes tiltrædelse af EU den 1.
maj 2004 og for inden for denne sektor at undgå spekulation i eksportrestitutionerne til visse af disse lande, der
ikke er fjernet fra fortegnelsen over bestemmelsessteder,
for hvilke der kan udbetales restitutioner, på grund af
ovennævnte Europaaftaler, bør restitutionerne til disse
lande afskaffes. Derfor bør Tjekkiet, Slovenien, Polen,
Malta og Cypern fjernes fra fortegnelsen over bestem-

(1) EFT L 62 af 7.3.1980, s. 5. Senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 444/2003 (EUT L 67 af 12.3.2003, s. 3).
(2) EFT 121 af 29.7.1964, s. 2012/64. Senest ændret ved direktiv 95/
23/EF (EFT L 243 af 11.10.1995, s. 7).
(3) EFT L 368 af 31.12.1994, s. 10. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).
(4) EFT L 26 af 31.1.1977, s. 85. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
807/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 36).

— bilag I, kapitel XI, til direktiv 64/433/EØF
— bilag I, kapitel VI, til direktiv 94/65/EF
— bilag B, kapitel VI, til direktiv 77/99/EØF.

Artikel 2
I det tilfælde, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, tredje afsnit, i
forordning (EØF) nr. 1964/82, nedsættes restitutionssatsen for
produkter henhørende under produktkode 0201 30 00 9100
med 14,00 EUR/100 kg.

Artikel 3
Den manglende fastsættelse af en eksportrestitution for Estland,
Litauen, Letland, Ungarn, Rumænien, Slovakiet, Tjekkiet, Slovenien, Polen, Malta og Cypern betragtes ikke som en differentieret restitution.

Artikel 4
Denne forordning træder i kraft den 15. marts 2004.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 12. marts 2004.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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BILAG
til Kommissionens forordning af 12. marts 2004 om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for oksekødssektoren
Produktkode

Bestemmelse

Måleenhed

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg levende vægt

53,00

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg levende vægt

53,00

0102 90 71 9000

B11

EUR/100 kg levende vægt

41,00

B02

EUR/100 kg nettovægt

71,50

B03

EUR/100 kg nettovægt

43,00

039

EUR/100 kg nettovægt

23,50

0201 10 00 9110 ( )
1

0201 10 00 9120

0201 10 00 9130 (1)

0201 10 00 9140

0201 20 20 9110 ( )
1

0201 20 20 9120

0201 20 30 9110 (1)

0201 20 30 9120

0201 20 50 9110 ( )
1

0201 20 50 9120

0201 20 50 9130 (1)

0201 20 50 9140

0201 20 90 9700

0201 30 00 9050

Restitutionsbeløb (7)

B02

EUR/100 kg nettovægt

33,50

B03

EUR/100 kg nettovægt

10,00

039

EUR/100 kg nettovægt

11,50

B02

EUR/100 kg nettovægt

97,00

B03

EUR/100 kg nettovægt

56,50

039

EUR/100 kg nettovægt

33,50

B02

EUR/100 kg nettovægt

46,00

B03

EUR/100 kg nettovægt

14,00

039

EUR/100 kg nettovægt

16,00

B02

EUR/100 kg nettovægt

97,00

B03

EUR/100 kg nettovægt

56,50

039

EUR/100 kg nettovægt

33,50

B02

EUR/100 kg nettovægt

46,00

B03

EUR/100 kg nettovægt

14,00

039

EUR/100 kg nettovægt

16,00

B02

EUR/100 kg nettovægt

71,50

B03

EUR/100 kg nettovægt

43,00

039

EUR/100 kg nettovægt

23,50

B02

EUR/100 kg nettovægt

33,50

B03

EUR/100 kg nettovægt

10,00

039

EUR/100 kg nettovægt

11,50

B02

EUR/100 kg nettovægt

123,00

B03

EUR/100 kg nettovægt

71,50

039

EUR/100 kg nettovægt

41,00

B02

EUR/100 kg nettovægt

58,50

B03

EUR/100 kg nettovægt

17,50

039

EUR/100 kg nettovægt

19,50

B02

EUR/100 kg nettovægt

71,50

B03

EUR/100 kg nettovægt

43,00

039

EUR/100 kg nettovægt

23,50

B02

EUR/100 kg nettovægt

33,50

B03

EUR/100 kg nettovægt

10,00

039

EUR/100 kg nettovægt

11,50

B02

EUR/100 kg nettovægt

33,50

B03

EUR/100 kg nettovægt

10,00

039

EUR/100 kg nettovægt

11,50

400 ( )

EUR/100 kg nettovægt

23,50

404 (4)

EUR/100 kg nettovægt

23,50

3
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Produktkode

0201 30 00 9060 (6)

0201 30 00 9100 ( ) ( )
2

6

0201 30 00 9120 ( ) ( )
2

0202 10 00 9100

0202 10 00 9900

0202 20 10 9000

0202 20 30 9000

0202 20 50 9100

0202 20 50 9900

0202 20 90 9100

0202 30 90 9100

0202 30 90 9200 (6)

6

13.3.2004

Bestemmelse

Måleenhed

Restitutionsbeløb (7)

B02

EUR/100 kg nettovægt

46,00

B03

EUR/100 kg nettovægt

13,00

039

EUR/100 kg nettovægt

15,00

809, 822

EUR/100 kg nettovægt

37,00

B08, B09

EUR/100 kg nettovægt

172,00

B03

EUR/100 kg nettovægt

102,00

039

EUR/100 kg nettovægt

60,00

809, 822

EUR/100 kg nettovægt

152,50

220

EUR/100 kg nettovægt

205,00

B08

EUR/100 kg nettovægt

94,50

B09

EUR/100 kg nettovægt

88,00

B03

EUR/100 kg nettovægt

56,50

039

EUR/100 kg nettovægt

33,00

809, 822

EUR/100 kg nettovægt

83,50

220

EUR/100 kg nettovægt

123,00

B02

EUR/100 kg nettovægt

33,50

B03

EUR/100 kg nettovægt

10,00

039

EUR/100 kg nettovægt

11,50

B02

EUR/100 kg nettovægt

46,00

B03

EUR/100 kg nettovægt

14,00

039

EUR/100 kg nettovægt

16,00

B02

EUR/100 kg nettovægt

46,00

B03

EUR/100 kg nettovægt

14,00

039

EUR/100 kg nettovægt

16,00

B02

EUR/100 kg nettovægt

33,50

B03

EUR/100 kg nettovægt

10,00

039

EUR/100 kg nettovægt

11,50

B02

EUR/100 kg nettovægt

58,50

B03

EUR/100 kg nettovægt

17,50

039

EUR/100 kg nettovægt

19,50

B02

EUR/100 kg nettovægt

33,50

B03

EUR/100 kg nettovægt

10,00

039

EUR/100 kg nettovægt

11,50

B02

EUR/100 kg nettovægt

33,50

B03

EUR/100 kg nettovægt

10,00

039

EUR/100 kg nettovægt

11,50

400 (3)

EUR/100 kg nettovægt

23,50

404 (4)

EUR/100 kg nettovægt

23,50

B02

EUR/100 kg nettovægt

46,00

B03

EUR/100 kg nettovægt

13,00

039

EUR/100 kg nettovægt

15,00

809, 822

EUR/100 kg nettovægt

37,00
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Produktkode
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Bestemmelse

Måleenhed

B02

EUR/100 kg nettovægt

B03

EUR/100 kg nettovægt

13,00

039

EUR/100 kg nettovægt

15,00

809, 822

EUR/100 kg nettovægt

37,00

B02

EUR/100 kg nettovægt

46,00

B03

EUR/100 kg nettovægt

13,00

039

EUR/100 kg nettovægt

15,00

809, 822

EUR/100 kg nettovægt

37,00

0210 20 90 9100

039

EUR/100 kg nettovægt

23,00

1602 50 10 9170 (8)

B02

EUR/100 kg nettovægt

22,50

B03

EUR/100 kg nettovægt

15,00

039

EUR/100 kg nettovægt

17,50

1602 50 31 9125 (5)

B00

EUR/100 kg nettovægt

88,50

1602 50 31 9325 ( )

B00

EUR/100 kg nettovægt

79,00

1602 50 39 9125 (5)

B00

EUR/100 kg nettovægt

88,50

1602 50 39 9325 ( )

B00

EUR/100 kg nettovægt

79,00

1602 50 39 9425 (5)

B00

EUR/100 kg nettovægt

30,00

1602 50 39 9525 ( )

B00

EUR/100 kg nettovægt

30,00

1602 50 80 9535 (8)

B00

EUR/100 kg nettovægt

17,50

0206 10 95 9000

0206 29 91 9000

5

5

5

Restitutionsbeløb (7)

46,00

(1) Tarifering i denne underposition er betinget af fremlæggelse af den attest, der er anført i bilaget til Kommissionens ændrede forordning (EØF) nr. 32/82.
(2) Udbetalingen af restitution er betinget af overholdelse af de betingelser, der er fastsat i Kommissionens ændrede forordning (EØF) nr.
1964/82.
(3) I overensstemmelse med Kommissionens ændrede forordning (EØF) nr. 2973/79.
(4) I overensstemmelse med Kommissionens ændrede forordning (EØF) nr. 2051/96.
(5) Restitutionerne ydes kun, hvis betingelserne i den ændrede forordning (EØF) nr. 2388/84 overholdes.
(6) Indholdet af magert oksekød med undtagelse af fedt bestemmes efter analysemetoden i bilaget til Kommissionens forordning (EØF)
nr. 2429/86 (EFT L 210 af 1.8.1986, s. 39).
Udtrykket det gennemsnitlige indhold vedrører mængden af prøven som defineret i artikel 2, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF)
nr. 765/2002 (EFT L 117 af 4.5.2002, s. 6). Prøven udtages fra den del af partiet, der indebærer den største risiko.
7
( ) I henhold til artikel 13, stk. 10, i den ændrede forordning (EF) nr. 1254/1999 ydes der ingen restitutioner ved udførsel af produkter,
der indføres fra tredjelande og genudføres til tredjelande.
(8) Restitutionens ydelse er betinget af fremstilling i forbindelse med den ordning, der er omhandlet i artikel 4 i den ændrede forordning
(EØF) nr. 565/80.
NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens ændrede forordning (EØF) nr. 3846/87
(EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).
De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EFT L 313 af 28.11.2003, s.
6).
De øvrige bestemmelsessteder er fastsat som følger:
B00: alle bestemmelsessteder (tredjelande, andre territorier, proviantering og bestemmelsessteder, der sidestilles med udførsel fra
Fællesskabet), undtagen Estland, Litauen, Letland og Ungarn, Rumænien, Slovakiet Tjekkiet, Slovenien, Polen, Cypern og Malta.
B02: B08, B09 og bestemmelsessted 220.
B03: Ceuta, Melilla, Island, Norge, Færøerne, Andorra, Gibraltar, Vatikanstaten, Bulgarien, Albanien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina,
Serbien-Motenegro, Makedonien, kommunerne Livigno og Campione d'Italia, Helgoland, Grønland, proviantering og bunkring
(bestemmelsessteder som omhandlet i artikel 36 og 45 og eventuelt i artikel 44 i Kommissionens ændrede forordning (EF) nr.
800/1999 (EFT L 102 af 17.4.1999, s. 11)
B08: Tyrkiet, Ukraine, Belarus, Moldova, Rusland, Georgien, Armenien, Aserbajdsjan, Kasakhstan, Turkmenistan, Usbekistan, Tadsjikistan, Kirgisistan, Marokko, Algeriet, Tunesien, Libyen, Libanon, Syrien, Irak, Iran, Israel, Vestbredden/Gazastriben, Jordan,
Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain, Qatar, De Forenede Arabiske Emirater, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Burma),
Thailand, Vietnam, Indonesien, Filippinerne, Kina, Nordkorea, Hongkong
B09: Sudan, Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Kap Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone,
Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Cameroun, Den Centralafrikanske Republik, Ækvatorialguinea, São Tomé
og Príncipe, Gabon, Republikken Congo, Den Demokratiske Republik Congo, Rwanda, Burundi, Saint Helena og tilhørende
områder, Angola, Etiopien, Eritrea, Djibouti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seychellerne og tilhørende områder, britiske områder
i Det Indiske Ocean, Mozambique, Mauritius, Comorerne, Mayotte, Zambia, Malawi, Sydafrika, Lesotho
B11: Libanon og Egypten.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 473/2004
af 12. marts 2004
om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af
19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1423/
95 af 23. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser for
import af sukkerprodukter undtagen melasse (2), særlig artikel
1, stk. 2, andet afsnit, og artikel 3, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Størrelsen af de repræsentative priser og af tillægstolden
for import af hvidt sukker, råsukker og visse sirupper er
fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1166/
2003 (3).

(2)

Anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forordning (EF) nr. 1423/95, på de oplysninger, som Kommissionen har kendskab til, gør det nødvendigt at ændre de
nuværende beløb i overensstemmelse med bilaget til
nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder ved
indførsel af de i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1423/95
omhandlede produkter, fastsættes som angivet i bilaget.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 13. marts 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 12. marts 2004.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug

(1) EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 39/2004 (EFT L 6 af 10.1.2004, s. 16).
(2) EFT L 141 af 24.6.1995, s. 16. Ændret ved forordning (EF) nr. 624/
98 (EFT L 85 af 20.3.1998, s. 5).
(3) EUT L 162 af 1.7.2003, s. 91. Ændret ved forordning (EF) nr. 421/
2004 (EFT L 68 af 5.3.2004, s. 18).
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BILAG
til Kommissionens forordning af 12. marts 2004 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold, der
gælder ved indførsel af hvidt sukker, råsukker og produkter henhørende under KN-kode 1702 90 99
(EUR)
KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det
pågældende produkt

1701 11 10 (1)

16,71

7,95

1701 11 90 (1)

16,71

14,25

1701 12 10 (1)

16,71

7,76

1701 12 90 ( )

16,71

13,73

1701 91 00 (2)

18,61

17,38

1701 99 10 ( )

18,61

11,93

1701 99 90 (2)

18,61

11,93

1702 90 99 ( )

0,19

0,45

1

2

3

Tillægstold pr. 100 kg netto af det
pågældende produkt

( ) Fastsat for standardkvaliteten, sådan som defineret i bilag I, punkt II, i Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 (EFT L 178 af
30.6.2001, s. 1).
(2) Fastsat for standardkvaliteten, sådan som defineret i bilag I, punkt I, i Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 (EFT L 178 af 30.6.2001,
s. 1).
(3) Fastsat pr. 1 % indhold af saccharose.
1
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 474/2004
af 12. marts 2004
om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af
19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1),
særlig artikel 27, stk. 5, tredje afsnit, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker er
fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 404/
2004 (2).

(2)

Anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forordning (EF) nr. 404/2004, på de oplysninger, som
Kommissionen har kendskab til, fører til at ændre de for
tiden gældende eksportrestitutioner i overensstemmelse
med bilaget til nærværende forordning —

Artikel 1
De i bilaget til forordning (EF) nr. 1260/2001 fastsatte eksportrestitutioner for de produkter, som er nævnt i artikel 1, stk. 1,
litra a), i forordning (EF) nr. 404/2004, i uforarbejdet stand og
ikke denaturerede, ændres til de beløb, der er angivet i bilaget.

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 13. marts 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 12. marts 2004.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 39/2004 (EFT L 6 af 10.1.2004, s. 16).
(2) EUT L 67 af 5.3.2004, s. 7.
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BILAG
EKSPORTRESTITUTIONER FOR HVIDT SUKKER OG RÅSUKKER I UFORARBEJDET STAND, DER SKAL
ANVENDES FRA DEN 13. MARTS 2004
Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

43,20 (1)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

42,85 (1)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

43,20 (1)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

42,85 (1)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt
netto

0,4697

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

46,97

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

46,97

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

46,97

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt
netto

0,4697

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L
366 af 24.12.1987, s. 1).
De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1779/2002 (EFT L 269 af 5.10.2002, s.
6).
De øvrige bestemmelsessteder er fastsat som følger:
S00: Alle bestemmelsessteder (tredjelande, andre områder, proviantering og bestemmelsessteder, der ligestilles med eksport fra EU)
undtagen Albanien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien og Montenegro (inklusive Kosovo som defineret i De Forenede
Nationers Sikkerhedsråds resolution nr. 1244 af 10. juni 1999), Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Tjekkiet,
Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet, bortset fra sukker, der er tilsat de produkter,
som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 2201/96 (EFT L 297 af 21.11.1996, s. 29).
(1) Dette beløb gælder for råsukker med en udbyttesats på 92 %. Hvis udbyttesatsen for det eksporterede råsukker er forskellig fra 92 %,
beregnes restitutionsbeløbet efter bestemmelserne i artikel 28, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1260/2001.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 475/2004
af 12. marts 2004
om ændring af restitutionerne ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter
inden for sukkersektoren
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af
19. Juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1),
særlig artikel 27, stk. 5, tredje afsnit, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

De restitutioner, der skal anvendes ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for
sukkersektoren, er fastsat i Kommissionens forordning
(EF) nr. 292/2004 (2).

(2)

Anvendelsen af de regler, kriterier og gennemførelsesbestemmelser, der er nævnt i forordning (EF) nr. 292/2004
på de oplysninger, som Kommissionen for øjeblikket

råder over, fører til en ændring af de gældende eksportrestitutioner i overensstemmelse med bilaget til denne
forordning —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Den restitution, som skal ydes ved udførsel i uforarbejdet stand
af de varer, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra d), f) og g), i
forordning (EF) nr. 1260/2001, og som er fastsat i bilaget til
forordning (EF) nr. 292/2004 i overensstemmelse med de
beløb, der nævnes i bilaget til denne forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 13. marts 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 12. marts 2004.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 39/2004 (EFT L 6 af 10.1.2004, s. 16).
(2) EUT L 50 af 20.2.2004, s. 8.
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BILAG
RESTITUTIONER VED EKSPORT I UFORARBEJDET STAND AF SIRUP OG VISSE ANDRE PRODUKTER
INDEN FOR SUKKERSEKTOREN, GÆLDENDE FRA DEN 13. MARTS 2004
Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg tørstof

46,97 (1)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg tørstof

46,97 (1)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg tørstof

89,24 (2)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg
nettoprodukt

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg tørstof

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg
nettoprodukt

0,4697 (3)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg
nettoprodukt

0,4697 (3)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg
nettoprodukt

0,4697 (3) (4)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg tørstof

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg
nettoprodukt

0,4697 (3)
46,97 (1)

46,97 (1)
0,4697 (3)

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L
366 af 24.12.1987, s. 1).
De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EFT L 313 af 28.11.2003, s.
11).

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

De øvrige destinationer fastsættes som følger:
S00: Alle bestemmelsessteder (tredjelande, andre områder, proviantering og bestemmelsessteder, som er ligestillet med eksport fra
EU) undtagen Albanien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien og Montenegro (inklusive Kosovo som defineret i resolution
1244 vedtaget af De Forenede Nationers Sikkerhedsråd den 10. juni 1999), Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien,
Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet, bortset fra sukker, der er tilsat de
produkter, som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 2201/96 (EFT L 297 af 21.11.1996, s. 29).
Gælder kun for de produkter, der er nævnt i artikel 5 i forordning (EF) nr. 2135/95.
Gælder kun for de produkter, der er nævnt i artikel 6 i forordning (EF) nr. 2135/95.
Basisbeløbet anvendes ikke for sirup med en renhed på under 85 % (forordning (EF) nr. 2135/95). Saccharoseindholdet bestemmes i
henhold til artikel 3 i forordning (EF) nr. 2135/95.
Basisbeløbet anvendes ikke for det produkt, der er defineret i punkt 2 i bilaget til Kommissionens forordning (EØF) nr. 3513/92 (EFT
L 355 af 5.12.1992, s. 12).

L 77/50

DA

Den Europæiske Unions Tidende

13.3.2004

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2004/30/EF
af 10. marts 2004
om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage benzoesyre, flazasulfuron og
pyraclostrobin som aktive stoffer
(EØS-relevant tekst)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(6)

Ved behandlingen af benzoesyre, flazasulfuron og pyraclostrobin viste der sig ingen uafklarede spørgsmål eller
problemer, der ville have nødvendiggjort høring af Den
Videnskabelige Komité for Planter.

(7)

Af de forskellige undersøgelser fremgår det, at de plantebeskyttelsesmidler, der indeholder de pågældende aktive
stoffer, generelt kan forventes at opfylde kravene i artikel
5, stk. 1, litra a) og b), og artikel 5, stk. 3, i direktiv 91/
414/EØF, navnlig med hensyn til de anvendelsesformål,
der blev undersøgt og beskrevet i Kommissionens reviderede vurderingsrapport. Benzoesyre, flazasulfuron og
pyraclostrobin bør derfor optages i bilag I for at sikre, at
der i alle medlemsstater kan gives godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse aktive stoffer, i
overensstemmelse med direktiv 91/414/EØF.

(8)

Efter optagelsen bør medlemsstaterne have en rimelig
frist til at gennemføre bestemmelserne i direktiv 91/414/
EØF for plantebeskyttelsesmidler, der indeholder benzoesyre, flazasulfuron og pyraclostrobin, og især at tage
eksisterende foreløbige godkendelser op til fornyet overvejelse og senest ved periodens udløb at ændre dem til
fuldstændige godkendelser eller ændre dem eller trække
dem tilbage i overensstemmelse med direktiv 91/414/
EØF.

(9)

Direktiv 91/414/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

De i dette direktiv 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. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Tyskland modtog den 25. maj 1998 en ansøgning i
henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF fra
Menno Chemie Vertriebs-Ges. om optagelse af det aktive
stof benzoesyre i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Ved
Kommissionens beslutning 98/676/EF (2) blev det
bekræftet, at dossieret var fuldstændigt og således principielt kunne anses for at opfylde data- og informationskravene i bilag II og III til direktiv 91/414/EØF.
Spanien modtog den 16. december 1996 en ansøgning i
henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF fra
ISK Biosciences Europe SA om flazasulfuron. Ansøgningen blev erklæret for fuldstændig ved Kommissionens
beslutning 97/865/EF (3).
Tyskland modtog den 28. februar 2000 en ansøgning i
henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF fra
BASF AG om pyraclostrobin (tidligere benævnt BAS
500F). Ansøgningen blev erklæret for fuldstændig ved
Kommissionens beslutning 2000/540/EF (4).
For disse aktive stoffer er virkningerne på menneskers
sundhed og miljøet blevet vurderet i henhold til bestemmelserne i artikel 6, stk. 2 og 4, i direktiv 91/414/EØF
for de anvendelsesformål, som ansøgerne har foreslået.
De udpegede rapporterende medlemsstater forelagde
Kommissionen udkast til vurderingsrapporter vedrørende
stofferne den 22. november 2000 (benzoesyre), den 1.
august 1999 (flazasulfuron) og den 23. november 2001
(pyraclostrobin).
Udkastene til vurderingsrapporter er blevet behandlet af
medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående
Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed. Behandlingen blev afsluttet den 3. oktober 2003 med Kommissionens reviderede vurderingsrapport om benzoesyre,
flazasulfuron og pyraclostrobin.

( ) EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens
direktiv 2003/119/EF (EUT L 325 af 12.12.2003, s. 41).
(2) EFT L 317 af 26.11.1998, s. 47.
(3) EFT L 351 af 23.12.1997, s. 67.
(4) EFT L 230 af 12.9.2000, s. 14.

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1
Bilag I til direktiv 91/414/EØF ændres som angivet i bilaget til
nærværende direktiv.

Artikel 2
1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 30.
november 2004 de love og administrative bestemmelser, der er
nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De meddeler
straks Kommissionen teksten til disse bestemmelser og en
sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de
pågældende bestemmelser og dette direktiv.

13.3.2004

Den Europæiske Unions Tidende

DA

De anvender disse bestemmelser fra den 1. december 2004.
Når medlemsstaterne vedtager disse bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. Medlemsstaterne fastlægger reglerne for denne henvisning.
2.
Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de
vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det
område, der er omfattet af dette direktiv.
Artikel 3
1.
Medlemsstaterne tager godkendelsen af hvert plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder benzoesyre, flazasulfuron eller
pyraclostrobin, op til fornyet behandling for at sikre, at kravene
vedrørende disse aktive stoffer i bilag I til direktiv 91/414/EØF
er opfyldt. Om nødvendigt ændrer de godkendelsen eller
trækker den tilbage i henhold til direktiv 91/414/EØF senest
den 30. november 2004.
2.
For hvert godkendt plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder benzoesyre, flazasulfuron eller pyraclostrobin som det
eneste aktive stof, tager medlemsstaterne midlet op til fornyet
vurdering i overensstemmelse med de ensartede principper, der
er fastsat i bilag VI til direktiv 91/414/EØF, på grundlag af et
dossier, der opfylder kravene i bilag III til nævnte direktiv. På
grundlag af denne vurdering fastslår medlemsstaterne, om
midlet opfylder kravene i artikel 4, stk. 1, litra b)-e), i direktiv
91/414/EØF. Om nødvendigt ændrer de eller trækker de
godkendelsen af hvert sådant plantebeskyttelsesmiddel tilbage
senest den 30. november 2005.
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3. For hvert godkendt plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder benzoesyre, flazasulfuron eller pyraclostrobin sammen
med et eller flere aktive stoffer, som alle er optaget i bilag I til
direktiv 91/414/EØF, tager medlemsstaterne midlet op til
fornyet vurdering i overensstemmelse med de ensartede principper, der er fastsat i bilag VI til nævnte direktiv, på grundlag
af et dossier, der opfylder kravene i bilag III til nævnte direktiv.
På grundlag af denne vurdering fastslår medlemsstaterne, om
midlet opfylder kravene i artikel 4, stk. 1, litra b)-e), i direktiv
91/414/EØF. Om nødvendigt ændrer de godkendelsen af hvert
sådant plantebeskyttelsesmiddel eller trækker den tilbage inden
udløbet af de frister, der er fastsat herfor i de respektive direktiver, hvorved bilag I er blevet ændret med henblik på optagelse
af de pågældende stoffer. Hvor fristerne i de relevante direktiver
er forskellige, er det den senest angivne dato, der gælder.
Artikel 4
Dette direktiv træder i kraft den 1. juni 2004.
Artikel 5
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. marts 2004.
På Kommissionens vegne
David BYRNE

Medlem af Kommissionen
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BILAG
I bilag I indsættes følgende sidst i tabellen:

Nr.

Almindeligt anvendt navn,
identifikationsnr.

IUPAC-navn

Renhed (1)

Ikrafttrædelse

Udløbsdato for stoffets
optagelse i listen

Særlige bestemmelser

990 g/kg

1. juni 2004

31. maj 2014

Må kun tillades anvendt som desinfektionsmiddel.
Med henblik på gennemførelsen af de
ensartede principper i bilag VI skal der
tages hensyn til konklusionerne i den
reviderede
vurderingsrapport
om
benzoesyre, særlig tillæg I og II, som
færdigbehandlet i Den Stående Komité
for Fødevarekæden og Dyresundhed
den 28. november 2003.

81

Flazasulfuron
CAS-nr. 104040-78-0
CIPAC-nr. 595

1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)3-(3-trifluormethyl-2-pyridylsulfonyl)urinstof

940 g/kg

1. juni 2004

31. maj 2014

Må kun tillades anvendt som herbicid.
Med henblik på gennemførelsen af de
ensartede principper i bilag VI skal der
tages hensyn til konklusionerne i den
reviderede vurderingsrapport om flazasulfuron, særlig tillæg I og II, som
færdigbehandlet i Den Stående Komité
for Plantesundhed den 28. november
2003. Ved denne samlede vurdering
bør medlemsstaterne
— være særligt opmærksomme på
muligheden for forurening af
grundvandet, når det aktive stof
anvendes i områder med sårbare
jordbunds- og/eller klimaforhold
— være særligt opmærksomme på
beskyttelsen af vandplanter
Der bør anvendes risikoreducerende
foranstaltninger, hvis det er relevant.
Medlemsstaterne meddeler i overensstemmelse med artikel 13, stk. 5,
Kommissionen specifikationerne for
det tekniske materiale som industrielt
fremstillet.
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Benzoesyre
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Benzoesyre
CAS-nr. 65-85-0
CIPAC-nr. 622

DA

»80

82

Almindeligt anvendt navn,
identifikationsnr.

Pyraclostrobin
CAS-nr. 175013-18-0
CIPAC-nr. 657

Renhed (1)

Ikrafttrædelse

Udløbsdato for stoffets
optagelse i listen

Methyl
N-(2-{[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxymethyl}phenyl) N-methoxycarbamat

975 g/kg
Urenheden dimethylsulfat (DMS)
betragtes som et toksikologisk
problem og skal ligge under
0,0001 % i det tekniske produkt

1. juni 2004

31. maj 2014

Må kun tillades anvendt som fungicid.
Med henblik på gennemførelsen af de
ensartede principper i bilag VI skal der
tages hensyn til konklusionerne i den
reviderede vurderingsrapport om pyraclostrobin, særlig tillæg I og II, som
færdigbehandlet i Den Stående Komité
for Fødevarekæden og Dyresundhed
den 28. november 2003. Ved denne
samlede vurdering bør medlemsstaterne
— være særligt opmærksomme på
beskyttelsen af vandorganismer,
navnlig fisk
— være særligt opmærksomme på
beskyttelsen af leddyr og regnorme,
der lever i jorden.
Der bør anvendes risikoreducerende
foranstaltninger, hvis det er relevant.
Medlemsstaterne meddeler i overensstemmelse med artikel 13, stk. 5,
Kommissionen specifikationerne for
det tekniske materiale som industrielt
fremstillet.

Den Europæiske Unions Tidende

(1) Den reviderede vurderingsrapport indeholder nærmere oplysninger om de aktive stoffers identitet og specifikationer.«

Særlige bestemmelser
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IUPAC-navn
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II
(Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 11. juni 2003
om Spaniens statsstøtte til Volkswagen Navarra SA
(meddelt under nummer K(2003) 1745)
(Kun den spanske udgave er autentisk)
(EØS-relevant tekst)

(2004/244/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

Ved brev af 19. december 2001 anmodede Kommissionen igen om at få lov til at besøge anlægget i Arazuri,
og ved e-mail af 17. januar indvilligede de spanske
myndigheder i, at dette kunne finde sted den 31. januar
2002. Efter besøget sendte Kommissionen den 13.
februar 2002 endnu en anmodning om yderligere oplysninger, som Spanien svarede på den 20. marts.

(4)

Den 22. maj 2002 besluttede Kommissionen at indlede
den formelle undersøgelsesprocedure i henhold til EFtraktatens artikel 88, stk. 2, da den var i tvivl om, hvorvidt støtten var forenelig med fællesmarkedet. Spanien
fremsatte sine bemærkninger hertil den 26. juni 2002.

(5)

Kommissionens beslutning om at indlede proceduren
blev offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende (2).
Kommissionen opfordrede interesserede parter til at
fremsætte deres bemærkninger til den omhandlede
støtte. Kommissionen har ikke modtaget bemærkninger
fra de interesserede parter.

(6)

Et besøg på anlægget i Bratislava fandt sted den 11.
oktober 2002, og herefter sendte Kommissionen den 22.
oktober 2002 endnu en anmodning om oplysninger til
Spanien. Efter den 13. december at have anmodet om en
forlængelse af den fastsatte svarfrist fremsendte de
spanske myndigheder yderligere oplysninger ved brev af
20. december 2002. Den 13. marts 2003 anmodede
Kommissionen om yderligere oplysninger, som Spanien
fremsendte ved brev af 31. marts.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 88, stk. 2, første afsnit,
under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde, særlig artikel 62, stk. 1, litra a),
efter at have opfordret interesserede parter til at fremsætte deres
bemærkninger i overensstemmelse med disse artikler (1), og
ud fra følgende betragtninger:

I. SAGSFORLØB
(1)

Ved brev af 2. februar 2001 anmeldte de spanske
myndigheder over for Kommissionen en planlagt regionalstøtte til Volkswagen Navarra SA (i det følgende
benævnt »VW Navarra«). Kommissionen anmodede om
yderligere oplysninger den 2. april 2001. Efter den 10.
april og den 29. maj at have anmodet om en forlængelse
af den fastsatte svarfrist fremsendte de spanske myndigheder yderligere oplysninger ved brev af 31. august
2001.

(2)

Kommissionen anmodede om at få lov til at besøge
anlæggene i Arazuri (tæt ved Pamplona i Navarra) og det
alternative etableringssted i Bratislava. De spanske
myndigheder foreslog ikke nogen dato for besøget i
Bratislava. Et aftalt besøg den 8. november 2001 på
anlægget i Arazuri blev aflyst af de spanske myndigheder
ved brev af 5. november. Kommissionen stillede Spanien
nye spørgsmål i brev af 8. november 2001, som Spanien
svarede på den 11. december 2001.

(1) EFT C 161 af 5.7.2002, s. 9.

(2) Se fodnote 1.
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II. DETALJERET BESKRIVELSE AF STØTTEN

(7)

(8)

(9)

VW Navarra er et spansk datterselskab af den tyske
bilkoncern Volkswagen AG (i det følgende benævnt
»VW-koncernen«). Det anmeldte projekt vedrører
produktionen af den nye generation af modellen VW
Polo, som kaldes »VW 24X«. Projektet indledtes i maj
2000 og afsluttes i december 2004. Investeringerne
omfatter et nyt stanseværksted til fremstilling af den nye
bils sider, tag og skærme, en ny produktionslinje til
karrosserier, et nyt lakeringsanlæg og et nyt samlebånd.

Ifølge det anmeldte projekt bliver produktionen af den
nye model på 1 800 biler/dag. Heraf skulle 1 000 biler/
dag i princippet produceres i Arazuri i Navarra og 300
på VW's fabrik i Bratislava i Slovakiet. Ifølge de spanske
myndigheder udgør produktionen af de resterende 500
biler det mobile projekt, hvortil der skulle opføres nye
produktionslinjer, og som man overvejede at placere
enten i Arazuri eller Bratislava. En undersøgelse foretaget
af VW i februar 2000 viste, at Bratislava var mere
attraktiv for projektet end Arazuri. Ifølge anmeldelsen
fik muligheden for at modtage statsstøtte som delvis
kompensation for de højere omkostninger VW til at
vælge Arazuri til placeringen af den mobile produktionslinje for de sidste 500 biler/dag. Med tildelingen af
støtten bliver det muligt for anlægget i Arazuri at opretholde sin konstante produktion på 1 500 biler/dag også
efter, at man går over til den nye model.

(12)

Den planlagte støtte beløber sig i nominel værdi til
72 200 000 EUR i bruttosubventionsækvivalent, med en
faktisk værdi på 61 850 000 EUR. Støtteintensiteten
ville derfor være på 18,45 % i bruttosubventionsækvivalent. Arazuri ligger i et område, som er omfattet af
artikel 87, stk. 3, litra c), og er dermed berettiget til regionalstøtte på indtil 20 % i nettosubventionsækvivalent i
perioden 2000-2006.

(13)

Der er ikke givet andre former for fællesskabsstøtte til
finansiering af projektet.

III. GRUNDE TIL AT INDLEDE PROCEDUREN

(14)

I sin beslutning af 22. maj 2002 om at indlede proceduren (4) udtrykte Kommissionen tvivl om den planlagte
støttes nødvendighed og proportionalitet. For at løse
dette problem udbad Kommissionen sig nærmere oplysninger og dokumenter og bad om at få lov til at besøge
anlægget i Bratislava.

(15)

Med hensyn til nødvendigheden af støtten satte Kommissionen spørgsmålstegn ved, om man havde overvejet
anlægget i Bratislava som et rentabelt alternativ til
Arazuri. For det første mente Kommissionen ikke, at den
forelagte information godtgjorde, at Bratislava var blevet
taget ordentligt i betragtning som alternativt etableringssted for den mobile produktion af de 500 biler/dag. For
det andet satte Kommissionen spørgsmålstegn ved, om
produktionen af disse 500 biler kunne være blevet tildelt
anlægget i Bratislava i perioden umiddelbart før
november 2000 (som var det tidspunkt, hvor VWkoncernen officielt valget Arazuri til projektet), eftersom
VW allerede havde tildelt Bratislava et andet projekt
(produktionen af den terrængående model Tuareg) i
september 1999.

(16)

Med hensyn til støttens proportionalitet satte Kommissionen spørgsmålstegn ved, om a) VW havde overvejet, at
investeringen i udstyr til leverandører kunne gøres
mobil, b) den samlede investering i forbehandlingsanlægget i Arazuri på […] (*) EUR, som Spanien betragtede
som mobil, kunne overvejes som grundlag for støtteberettigede omkostninger og til beregning af regionale
ulemper, og om c) omkostningerne ved afskedigelserne i
Arazuri var korrekt dokumenteret i cost-benefitanalysen.

(17)

Endeligt påpegede Kommissionen, at der er behov for at
verificere de anmeldte kapacitetstal med henblik på at
evaluere projektets indvirkning på de kapacitetsproblemer, som motorkøretøjsindustrien står over for.

Fremstillingen af den nye Polo på den første nye (ikke
mobile) produktionslinje på 750 biler/dag i Arazuri startede i juli 2001. Den nuværende Polo blev produceret på
den gamle produktionslinje indtil september 2001.
Denne produktionslinje blev afmonteret for at gøre plads
for den nye linje (til 750 biler/dag, hvoraf 500 indgår i
det mobile projekt), der blev taget i brug i slutningen af
2001.

Retsgrundlag; investerings- og støttebeløb

(10)

Den anmeldte støtte ydes efter de godkendte ordninger i
Decreto Foral (territorialdekret) 361/2000: »Ny ordning
for støtte til investeringer og beskæftigelse«, af 20.
november 2000 (3).

(11)

Ifølge anmeldelsen vil den samlede investering i det
mobile
projekt
i
Arazuri
beløbe
sig
til
368 500 000 EUR i nominel værdi, hvilket svarer til
335 300 000 EUR i nutidsværdi (basisår 2001, diskonteringssats 6,33 %).

(3) Støtteordningen blev godkendt af Kommissionen den 3. maj 2000,
Sag N 141/2000 (EFT C 284 af 7.10.2000, s. 4).
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(4) Se fodnote 1.
(*) Dele af denne tekst blev udeladt for at sikre, at ingen fortrolige
oplysninger offentliggøres; de pågældende dele er omgivet af firkantede parenteser.
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IV. BEMÆRKNINGER FRA SPANIEN

(18)

Den 26. juni 2002 fremsendte de spanske myndigheder
deres bemærkninger vedrørende indledningen af proceduren. Kommissionen fik yderligere oplysninger og flere
dokumenter under besøget på anlægget i Bratislava den
11. oktober 2002 og ved brev af 13. december 2002.
Kommissionen har taget hensyn til bemærkningerne og
oplysningerne.

(19)

Som svar på spørgsmålet om, hvorvidt Bratislava kunne
have fungeret som alternativt anlæg, har de spanske
myndigheder fremlagt beviser, der udførligt beskriver de
forskellige skridt i den beslutningsproces, som førte til
valget af Arazuri til projektet.

(20)

Som svar på spørgsmålet om tidspunktet for beslutningen om at placere projektet i Arazuri, slår de spanske
myndigheder fast, at en daglig mobil produktion af 500
Poloer ikke var uforenelig med en produktion af den
terrængående Tuareg, som er en SUV-model (Sport
Utility Vehicle), på samme anlæg. Ifølge de spanske
myndigheder kunne forøgelsen af produktionen med
fremstillingen af Poloen have været ført ud i livet ved, at
man havde opført produktionslinjerne til Tuaregen på
en grund, som støder op til den grund, hvor det nuværende anlæg ligger.

(21)

Spanien fastholder, at selvom VW ikke ejede den pågældende grund i slutningen af 2001, kunne koncernen let
have købt den, idet den var beregnet til industriformål.
VW kunne desuden have henvist til den slovakiske lov
175/99 om store investeringsprojekter, som fastsætter
hurtige og effektive procedurer for køb af jord til større
industriprojekter.

(22)

Spanien fremlagde oplysninger, som viser, at Tuareg- og
Polo-projekterne kunne have været gennemført samtidigt, og at Tuaregen kunne have været gjort færdig inden
for den fastsatte tidsplan (juli 2002) med acceptable
tillægsomkostninger. Spanien havde beregnet, at hvis
Tuareg-projektet skulle have været gennemført uden for
anlæggets nuværende grund, ville det have medført
tillægsomkostninger på […] mio. EUR, som man først
og fremmest ville have brugt på at købe den anden
grund og på at opbygge en basisinfrastruktur. De resterende omkostninger (til bygninger og maskiner) er
uafhængige af situationen i Bratislava. Spanien medregnede dog ikke tillægsomkostningerne i cost-benefitanalysen, da de ikke direkte vedrørte beslutningen om
den mobile produktion af de 500 Poloer om dagen.

(23)

De spanske myndigheder fremlagde også yderligere
oplysninger som svar på de spørgsmål, Kommissionen
stillede, da proceduren indledtes, angående støttens
proportionalitet.

(24)

For det første forklarede de spanske myndigheder, at
man ikke betragtede nogen investering i udstyr til leverandører som værende mobil i cost-benefit-analysen.
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(25)

For det andet fastholder de spanske myndigheder, at
med hensyn til investeringerne i nye forbehandlingsfaciliteter i Arazuris lakeringsanlæg overvejede VWkoncernen aldrig den mulighed, at man kunne opføre en
forbehandlingshal til 1 000 biler/dag, hvorfor det ikke
var muligt at fremkomme med tal herfor. VW-koncernen
skulle vælge mellem følgende to muligheder: a) at
omstille den eksisterende produktionslinje til 1 000
biler/dag (omkostning: […] EUR) og opføre en supplerende produktionslinje til 500 biler/dag (omkostning:
[…] EUR), hvilket ville medføre to forskellige forbehandlingsprocesser, og b) at opføre en ny forbehandlingslinje
til 1 500 biler/dag (omkostning: […] EUR) med kun én
forbehandlingsproces.

(26)

VW-koncernen valgte den sidste mulighed, idet man
hermed kan arbejde med én enkelt proces ved hjælp af
én teknologi, og idet man samtidig får en ensartet
kvalitet. Desuden vil der være færre vedligeholdelsesomkostninger forbundet med denne mulighed. Disse fordele
vil på længere sigt opveje den større investeringsomkostning.

(27)

De spanske myndigheder konkluderer, at den mobile
investering, der skal begrundes i cost-benefit-analysen,
lyder på […] EUR ([…] til den nye forbehandlingslinje til
1 500 biler/dag minus […] EUR til omstilling af den
eksisterende linje til 1 000 biler/dag, som ville have
været en nødvendig omkostning, hvis projektet var
blevet gennemført i Bratislava). De spanske myndigheder
slår fast, at dette stemmer overens med den anvendte
metode i cost-benefit-analysen, som består i at beregne
størrelsen af den investering, der kræves til fremstillingen
af 1 000 biler og dernæst 1 500, hvorved der fremkommer en difference, der skal betragtes som investeringens mobile omkostninger.

(28)

For det andet fremlægger de spanske myndigheder en
detaljeret fordeling af de omkostninger, der ville have
været forbundet med afskedigelsen af de […] ansatte,
som ville have mistet deres arbejde, hvis man have valgt
den alternative placering. Det samlede beløb på […]
EUR er udregnet i overensstemmelse med artikel 51 i
arbejdstagervedtægten, i henhold til hvilken godtgørelsen
ved kollektive afskedigelser fastsættes til 20 dage pr.
arbejdsår. Omkostningerne ved afskedigelse er beregnet
for medarbejdere, der har den mindste anciennitet i virksomheden, og som blev ansat i 1998. De spanske
myndigheder bekræftede også, at VW Navarra ikke har
en afskedigelsesplan men derimod en frivillig førtidspensionsordning, som ikke er den normale praksis ved
omfattende afskedigelser af arbejdskraft.

(29)

Endelig bekræfter de spanske myndigheder, at ifølge den
seneste årsplan (udarbejdet i 2002 for perioden 20032007) er der ikke planlagt nogen kapacitetsudvidelse for
VW-koncernen i Europa frem til 2004.
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V. VURDERING AF STØTTEN

(30)

Den af Spanien anmeldte støtteforanstaltning til fordel
for VW Navarra udgør statsstøtte efter EF-traktatens
artikel 87, stk. 1, da den skal finansieres af staten eller
ved hjælp af statsmidler. Eftersom støtten tegner sig for
en betydelig del af finansieringen af projektet, truer den
endvidere med at fordreje konkurrencevilkårene i Fællesskabet ved at begunstige VW Navarra frem for konkurrenter, som ikke modtager støtte. Endelig finder der en
betydelig samhandel med biler sted mellem medlemsstaterne.

(31)

I traktatens artikel 87, stk. 2, er anført nogle støtteformer, som er forenelige med traktaten. Under hensyn
til støttens art og formål og virksomhedens geografiske
beliggenhed er litra a), b) og c) ikke anvendelige på det
omhandlede projekt. I artikel 87, stk. 3, er anført andre
former for støtte, der kan betragtes som forenelige med
fællesmarkedet. Kommissionen bemærker, at projektet er
beliggende i Arazuri, i regionen Navarra, som efter
artikel 87, stk. 3, litra c), er berettiget til regionalstøtte
på indtil 20 % nettosubventionsækvivalent.

(32)

Den planlagte støtte skal ydes til VW Navarra, som fremstiller og monterer biler. Virksomheden indgår således i
motorkøretøjsindustrien som omhandlet i Fællesskabets
rammebestemmelser for statsstøtte til motorkøretøjsindustrien (5) (herefter benævnt »rammebestemmelserne«).

(33)

Ifølge rammebestemmelserne skal en støtte, som de
offentlige myndigheder planlægger at yde til et individuelt projekt inden for rammerne af en godkendt støtteordning til en virksomhed i motorkøretøjsindustrien i
henhold til EF-traktatens artikel 88, stk. 3, anmeldes, før
støtten ydes, hvis en af nedenstående to tærskler overskrides: 1) 50 mio. EUR for investeringsprojektets
nominelle beløb, 2) 5 mio. EUR for den samlede bruttostatsstøtte og støtte fra fællesskabsinstrumenter til
projektet.

(34)

I det foreliggende tilfælde overskrider såvel de samlede
projektomkostninger som støttebeløbet anmeldelsestærsklen. Ved at anmelde den planlagte støtte til VW
Navarra har de spanske myndigheder således opfyldt
kravene i traktatens artikel 88, stk. 3.

(35)

I henhold til rammebestemmelserne skal Kommissionen
sikre, at den planlagte støtte står i et rimeligt forhold til
de problemer, den skal bidrage til at løse, og at støtten
er nødvendig for gennemførelsen af projektet. Overholdelsen af proportionalitets- og nødvendighedsprincippet
er en forudsætning for, at Kommissionen kan godkende
statsstøtte i motorkøretøjsindustrien.

(5) EFT C 279 af 15.9.1997, s. 1.
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(36)

Ifølge rammebestemmelsernes punkt 3.2, litra a), skal
den støttemodtagende virksomhed klart bevise, at den
har et rentabelt alternativt produktionssted for projektet
for at kunne påvise behovet for regionalstøtte. Hvis
gruppen ikke råder over et andet nyopført eller eksisterende produktionssted, som kan anvende den pågældende
investering, bliver virksomheden nødt til at gennemføre
sit projekt på det eneste disponible produktionssted, også
uden støtte. Der kan derfor ikke gives tilladelse til regionalstøtte til et projekt, som ikke er geografisk mobilt.

(37)

Kommissionen har med bistand fra en ekstern ekspert
inden for bilindustrien vurderet den af Spanien fremlagte
dokumentation med henblik på at fastslå, om projektet
er mobilt.

(38)

Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt Bratislava var
et rentabelt alternativ for projektet, er Kommission
tilfreds med de beviser, som de spanske myndigheder
har fremlagt. Dokumenterne viser, at VW-koncernen
oprindeligt havde som målsætning for 1998 at fremstille
[…] biler/dag af den nye Polomodel på anlæggene i
Arazuri, Bratislava og Martorell (Spanien). Senere gik
man bort fra planerne om Martorell, og i juni 1999
reducerede man de oprindelige produktionstal til […]
biler/dag. Heraf skulle […] fremstilles i Arazuri og resten
i Bratislava. Samtidigt kontaktede VW-koncernen
Navarras regering med henblik på at opnå statsstøtte til
sikring af investeringen i Arazuri. På dette tidspunkt
undersøgte VW-koncernen den tekniske gennemførlighed og den nødvendige investering under hensyntagen
til forskellige forhold på begge produktionssteder. I
november 2000 godkendte VW-koncernen endeligt den
formelle beslutning om at fremstille 1 500 biler/dag i
Arazuri og 300 i Bratislava, efter at regeringen i Navarra
havde lovet at se på muligheden for at yde støtte til
projektet.

(39)

Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt det var muligt
at fremstille Polo-modellen i Bratislava samtidigt med
Tuareg-modellen, hvis produktion man allerede havde
bestemt skulle finde sted her, fremgår det af materialet
fra de spanske myndigheder og af besøget på anlægget,
at denne mulighed faktisk eksisterede, idet der fandtes en
grund ved siden af det eksisterende anlæg, der var stor
nok til en udvidelse af Tuareg-projektet, og over hvilken
man let kunne have fået rådighed. Der var heller ingen
specifikke tekniske problemer, der kunne have været til
hinder for udvidelsen.

L 77/58
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Kommissionen finder imidlertid, at de yderligere omkostninger, som Spanien vurderede til […] EUR, ved at skulle
gennemføre Tuareg-projektet uden for det nuværende
anlæg, bør betragtes som tillægsomkostninger til alternativet, hvor 500 Poloer/dag (mobile) skulle fremstilles i
Bratislava. Disse omkostninger ville have været en
realitet, hvis man havde besluttet ikke at gennemføre
projektet i Arazuri, og idet valget til sidst faldt på
Arazuri, blev de ikke aktuelle.

(41)

På baggrund af alle disse oplysninger konkluderer
Kommissionen, at Bratislava faktisk blev taget i betragtning som et rentabelt alternativ til Arazuri.

(42)

Regionalstøtte til modernisering og rationalisering, der
generelt ikke er mobil støtte, er ikke tilladt i motorkøretøjsindustrien. En omlægning, som indebærer en radikal
ændring af produktionsstrukturerne på det eksisterende
produktionssted kan imidlertid give ret til regionalstøtte.

(43)

Under besøget på anlægget i Arazuri kunne Kommissionen med hjælp fra en ekstern bilekspert konstatere, at
det pågældende investeringsprojekt vedrører en omlægning af et eksisterende anlæg med henblik på en fuldstændig ny udformning af en model. Stanseværkstedet
og lakeringsanlægget er helt nye og graden af ændringerne af karrosseri- og montagelinjerne tillige med tilføjelsen af en ny produktionslinje til karrosserier og et nyt
samlebånd antyder, at projektet består i en radikal
ændring af et eksisterende produktionssted. Kommissionen tager i betragtning, at projektet kan betragtes som
en omlægning.

(44)

På baggrund af disse betragtninger konkluderer Kommissionen, at projektet er mobilt og således er berettiget til
at modtage regionalstøtte, idet støtten er nødvendig for
at kunne tiltrække investeringer til den støtteberettigede
region.

(45)

I henhold til rammebestemmelsernes punkt 3.2, litra b),
vil Kommissionen undersøge, om de forventede omkostninger i forbindelse med projektets mobile aspekter er
støtteberettigede. De aspekter af projektet, der ikke er
mobile, er således ikke støtteberettigede. I forbindelse
hermed noterer Kommissionen sig, at Spanien ikke anså
nogen investeringer i udstyr til leverandører for at være
støtteberettigede. Derudover bemærker Kommissionen,
at Spanien i kommentarerne til indledningen af proceduren hævdede, at […] EUR (6) til investering i en forbehandlingshal til Arazuris lakeringsanlæg skal betragtes
som en mobil investering og en del af de støtteberetti-

(6) Det vil sige […] EUR til en helt ny forbehandlingslinje til 1 500
biler/dag minus […] til tilpasning af den eksisterende linje til 1 000
biler/dag. Se betragtning 27.
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gede omkostninger. Kommissionen kan imidlertid ikke
være enig i de af Spanien anslåede støtteberettigede
omkostninger.

(46)

Kommissionen finder, at de spanske myndigheder ikke
foretog en korrekt sammenligning af den nødvendige
investering for at kunne fremstille 1 000 (det mobile
projekt i Bratislava) og 1 500 biler/dag (det mobile
projekt i Arazuri). I det første tilfælde er de bogførte
investeringer nødvendige for at tilpasse et gammelt
anlæg til 1 000 biler/dag (ikke mobile) og i det andet
tilfælde drejer det sig om et helt nyt anlæg til 1 000
biler/dag (ikke mobile) samt til 500 biler/dag (mobile).
Sammenlignes de to beregninger, bliver investeringsomkostningerne for 500 biler/dag (mobile) større, idet
omkostningerne til de 1 000 biler/dag (ikke mobile)
lægges til.

(47)

For at kunne gøre denne sammenligning gældende skulle
de spanske myndigheder have beregnet omkostningerne
ved et helt nyt forbehandlingsanlæg til 1 000 biler/dag,
omkostningerne ved et helt nyt forbehandlingsanlæg til
1 500 biler/dag og forskellen på de to tal.

(48)

De spanske myndigheder fremlagde imidlertid ikke
oplysninger om den nødvendige investering til et helt
nyt forbehandlingsanlæg til 1 000 biler/dag, idet de
hævdede, at VW-koncernen aldrig overvejede, at dette
var en mulighed. Kommissionen finder, at selvom VWkoncernen faktisk aldrig overvejede denne mulighed,
ændrer det ikke ved, at de spanske myndigheder betragtede bestemte omkostninger som mobile, som burde
have være anset som ikke mobile. Ved at opføre et nyt
forbehandlingsanlæg i Arazuri vil VW Navarra kunne
nyde godt af et avanceret anlæg med udvidede kvalitetsnormer, der vil mindske vedligeholdelsesomkostningerne, og som vil have en længere levetid end et ældre,
tilpasset anlæg. Disse positive virkninger vil komme hele
produktionen — og ikke kun den mobile del — af den
nye model til gode.

(49)

Kommissionen konkluderer derfor, at det kun er investeringerne til den mobile produktion af de 500 biler/dag,
der kan betragtes som støtteberettigede omkostninger.
Hermed skal Kommissionen beslutte, hvor stor en del af
de […] EUR, der blev investeret i forbehandlingsanlægget, indgår i den mobile produktion af de 500 biler/
dag. Denne procentdel vil blive betragtet som en del af
de støtteberettigede omkostninger.
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I bemærkningerne til procedurens indledning hævder de
spanske myndigheder, at omkostningerne ved en ny,
yderligere produktionslinje til 500 biler/dag ville beløbe
sig til […] EUR. Kommissionen finder imidlertid, at dette
beløb er overvurderet i forhold til den virkelige omkostning ved den mobile investering, idet det forudsætter, at
omkostningerne ved forbehandlingsanlægget til den ikke
mobile produktion af de 1 000 biler/dag beløb sig til
[…] EUR, hvilket er lig med 31 % af omkostningerne
ved 66 % af bilproduktionen. Dette svarer til, at alle faste
omkostninger ved Arazuris nye forbehandlingsanlæg
tilskrives den mobile del af investeringen.

Kommissionen finder med hjælp fra den eksterne
ekspert, at eftersom det nye forbehandlingsanlæg vil
komme såvel den mobile del som den ikke mobile del af
produktionen til gode, bør investeringsomkostningerne
deles proportionalt mellem begge parter. Kommissionen
finder derfor, at en tredjedel af investeringsomkostningerne til forbehandlingsanlægget i Arazuri (dvs.
[…] EUR i nominel værdi) kan betragtes som mobil,
hvilket svarer til […] EUR i nutidsværdi, hvis denne
specifikke investering foretages i henhold til den tidsplan, der gør sig gældende for resten af projektet.

(56)

Cost-benefit-analysen, som de spanske myndigheder har
fremlagt, viser en nettoomkostningsulempe på
61 020 000 EUR for Arazuri i forhold til en beliggenhed i Bratislava med en ulempeintensitet på 18,2 %.

(57)

Kommissionen har med bistand fra den eksterne uafhængige ekspert gennemgået den anmeldte cost-benefitanalyse for at fastslå, om den planlagte støtte står i
forhold til de regionale problemer, den skal bidrage til at
løse. Cost-benefit-analysen er, som det beskrives mere
indgående i det følgende, blevet ændret, således at den
tager hensyn til de yderligere oplysninger, Spanien fremlagde ved indledningen af proceduren.

(58)

For det første har Kommissionen i Bratislavas tilfælde
tilføjet […] EUR i tillægsomkostninger, som ville have
været nødvendige for at kunne føre Tuareg-projektet ud
i livet uden for anlæggets nuværende perimeter.
Kommissionen finder, at disse omkostninger har direkte
betydning for placeringen af den mobile produktion af
de 500 Poloer/dag. Disse omkostninger blev ikke afholdt,
fordi Polo-projektet blev ført ud i livet i Arazuri og ikke
i Bratislava. VW-koncernen må dermed have set dem
som en direkte fordel for at føre projektet ud i livet i
Spanien.

(59)

For det andet medtog Kommissionen ikke de omkostninger i sammenligningen i cost-benefit-analysen, som
ikke vedrører de mobile aspekter i forbehandlingsanlægget (dvs. omkostningerne ved den mobile produktion
af de 1 000 biler/dag). Som der udførligt er redegjort for
ovenfor, førte dette til, at omkostningerne til forbehandlingsanlægget blev nedbragt fra […] til […] EUR i
nominel værdi. Hvis denne specifikke investering føres
ud i livet samtidig med resten af projektet svarer det til
en reduktion af investeringsomkostningerne i Arazuri på
[…] EUR i nutidsværdi og til en reduktion på […] EUR,
også i nutidsværdi, af ulempen for Arazuri i forhold til
Bratislava (7).

(60)

For det tredje har Kommissionen i relation til afskedigelsesomkostningerne vurderet de yderligere oplysninger,
som de spanske myndigheder har fremlagt efter indledningen af proceduren. De nye oplysninger beskriver
udførligt de spanske retningslinjer for kollektive afskedigelser af økonomiske, tekniske, organisatoriske eller
produktionsmæssige årsager tillige med anciennitetsprofilen for de ansatte, der ville være blevet berørt, hvis
projektet skulle have været gennemført i Bratislava. På
baggrund af disse oplysninger finder Kommissionen, at
budgettet for afskedigelsesomkostninger, som lyder på
[…] EUR, er acceptabelt.

Kommissionen konkluderer derfor, at de totale støtteberettigede omkostninger til projektet beløber sig til
299 335 000 EUR i nutidsværdi.

(53)

I henhold til punkt 3.2, litra c), i rammebestemmelserne
for motorkøretøjer skal Kommissionen sikre sig, at den
planlagte støtteforanstaltning står i forhold til de regionale problemer, den skal bidrage til at løse. Hertil
anvender Kommissionen en cost-benefit-analyse.

(54)

I cost-benefit-analysen sammenlignes omkostningerne i
forbindelse med de mobile aspekter, investeringen og
driftsomkostningerne, som investor skal bære for at
gennemføre projektet i det pågældende område, med de
omkostninger, han vil skulle bære for samme projekt
med en alternativ beliggenhed, hvilket gør det muligt at
definere de særlige ulemper for det pågældende støtteberettigede område. Kommissionen tillader regionalstøtte
inden for en grænse, der svarer til de regionale ulemper,
der følger med en investering på et alternativt sted.

(55)

L 77/59

Ulemperne i Arazuri i forhold til Bratislava vurderes over
tre år i cost-benefit-analysen, da der er tale om et projekt
med henblik på udvidelse og ikke et helt nyt anlæg. Den
fremlagte cost-benefit-analyse er udarbejdet for perioden
2002-2004, dvs. for en treårig periode efter produktionens igangsættelse i overensstemmelse med punkt 3.3 i
bilag I til rammebestemmelserne.

(7) Dette tal fremkommer ved at tage nutidsværdien af forskellen
mellem de støtteberettigede omkostninger, der er foreslået af
Spanien ([…] EUR), og de støtteberettigede omkostninger, beregnet
af Kommissionen ([…] EUR).
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(61)

De foretagne ændringer i analysen giver nogle andre
resultater end de af Spanien oprindelig anmeldte. Den
ændrede cost-benefit-analyse viser en nettoomkostningsulempe for Arazuri på 16 235 000 EUR i 2001-værdi
(over for de oprindeligt anmeldte 61 020 000 EUR).
Projektets regionale ulempefaktor bliver derfor 5,42 %
(oprindeligt anmeldt: 18,20 %).

(62)

Endelig har Kommissionen i henhold til punkt 3.2, litra
d), i rammebestemmelserne vurderet spørgsmålet om
supplerende regionalstøtte, der består i en regulering af
støtteintensiteten for at øge incitamentet for investor til
at investere i den pågældende region. Ifølge den fremlagte dokumentation var VW's kapacitet i Europa
nærmest konstant i perioden 2000-2004, med en
nedsættelse fra 4 257 300 til 4 247 700 biler om året.
Ifølge rammebestemmelserne er den regionale ulempefaktor i henhold til cost-benefit-analysen steget med 1
procentpoint (moderat konkurrencemæssig virkning for
et investeringsprojekt i en region, der er omfattet af
artikel 87, stk. 3, litra c)), hvorved den endelige ulempefaktor bliver 6,42 %.

(63)

Kommissionen bemærker imidlertid, at blot en lille stigning i VW-koncernens produktionskapacitet i slutningen
af projektet i forhold til den forventede kapacitet ville
have stor konkurrencemæssig virkning (8). I så fald ville
den regionale ulempefaktor i henhold til cost-benefitanalysen reduceres med 2 procentpoint, hvorved den
endelige ulempefaktor ville blive 5,42 %. I betragtning af
den potentielle konkurrenceforvridning, som en kapacitetsforøgelse ville føre med sig, finder Kommissionen det
nødvendigt, at de spanske myndigheder fører tilsyn med
udviklingen i VW-koncernens produktionskapacitet.
Ifølge rammebestemmelserne kan Kommissionen kræve,
at der gennemføres en kontrol og efterfølgende vurdering af gennemførte støtteforanstaltninger med varierende detaljeringsgrad afhængig af det konkrete tilfælde
og de potentielle konkurrenceforvridende følger.
Kommissionen beder derfor de spanske myndigheder om
at fremsende en rapport inden april 2005, i hvilken der
redegøres for resultaterne af tilsynet med udviklingen i
VW-koncernens produktionskapacitet i Europa i
december 2004.
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støtteberettigede omkostninger til projektet beløber sig
til 299 335 000 EUR i 2001-værdi (ved en diskonteringssats på 6,33 %). Kommissionen vil derfor mene, at
den regionalstøtte, som Spanien har planlagt at yde til
VW Navarra til det omhandlede projekt er forenelig med
fællesmarkedet, såfremt støtten ikke overstiger
19 228 000 EUR i bruttosubventionsækvivalent (i
2001-værdi, ved en diskonteringssats på 6,33 %).
(65)

Enhver yderligere statsstøtte til de omhandlede investeringsprojekter skal være forenelig med fællesmarkedet.

(66)

Selvom Kommissionen ikke er i tvivl om, at de fremlagte
tal er sandfærdige, beder den alligevel de spanske
myndigheder om at fremsende en rapport inden april
2005, i hvilken der redegøres for resultaterne af tilsynet
med udviklingen i VW-koncernens produktionskapacitet
i Europa i december 2004. I tilfælde af, at produktionskapaciteten afviger fra de anmeldte oplysninger, forbeholder Kommissionen sig ret til at reducere den aftalte
støtte i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
Den af Spanien påtænkte regionale statsstøtte til Volkswagen
Navarra SA på 19 228 000 EUR i bruttosubventionsækvivalent
i nutidsværdi, med basisår 2001 og en diskonteringssats på
6,33 %, vedrørende produktion af VW nye Polo-model er
forenelig med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87.
Beløbet svarer til en støtteintensitet på 6,42 % af den støtteberettigede investering på 299 335 000 EUR i nutidsværdi.

Artikel 2
Enhver yderligere statsstøtte, der overstiger det i artikel 1 fastsatte beløb, som Spanien måtte ønske at yde til Volkswagen
Navarra SA til det i denne beslutning definerede projekt, vil
være uforenelig med fællesmarkedet.

VI. KONKLUSION

Artikel 3

Kommissionen konkluderer, at den støtte, Spanien har
planlagt at yde til VW Navarra til det omhandlede
projekt, er forenelig med fællesmarkedet, såfremt støtteintensiteten ikke overstiger 6,42 % af de støtteberettigede omkostninger. Kommissionen konstaterer, at de

Spanien underretter senest to måneder efter meddelelsen af
denne beslutning Kommissionen om, hvilke foranstaltninger
der er truffet for at efterkomme beslutningen.

(8) I overensstemmelse med punkt 3.2, litra d), i rammebestemmelserne
er den konkurrencemæssige virkning stor, når koefficienten mellem
koncernens kapacitetsratio efter investeringen og før denne er lig
med eller større end 1,01. I dette tilfælde ville den konkurrencemæssige virkning være stor, hvis VW's kapacitet i slutningen af projektet
var lig med eller større end 4 299 873 køretøjer om året.

Spanien skal desuden fremsende en rapport inden april 2005, i
hvilken der redegøres for resultaterne af tilsynet med udviklingen i VW-koncernens produktionskapacitet i Europa i
december 2004.

(64)
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Artikel 4
Denne beslutning er rettet til Kongeriget Spanien.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. juni 2003.
På Kommissionens vegne
Mario MONTI

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 9. marts 2004
om ændring af beslutning 2000/585/EF og 97/222/EF for så vidt angår import af kød af vildtlevende
og opdrættet vildt samt visse vildtkødprodukter fra Island
(meddelt under nummer K(2004) 701)
(EØS-relevant tekst)

(2004/245/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

ud fra følgende betragtninger:
(1)

I Kommissionens beslutning 2000/585/EF (6) er der
fastsat dyre- og folkesundhedsmæssige betingelser og
bestemmelser om udstedelse af sundheds- og hygiejnecertifikat ved import af kød af vildtlevende og opdrættet
vildt og kaninkød fra tredjelande.

(2)

Island har anmodet om, at medlemsstaternes tillader
import af kød og kødprodukter af opdrættet og vildtlevende vildt fra Island.

(3)

Dyresundhedssituationen i Island er tilfredsstillende, og
det er tilladt at importere kød af kvæg, får, geder, svin
og dyr af hestefamilien herfra, ligesom Island allerede er
opført i bilaget til Kommissionens beslutning 94/85/
EF (7) for så vidt angår fersk fjerkrækød.

(4)

I Kommissionens beslutning 97/222/EF (8) er der fastsat
en liste over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra
det er tilladt at importere kødprodukter.

(5)

Der bør gives tilladelse til, at medlemsstaterne kan
importere kød og kødprodukter af opdrættet og vildtlevende vildt fra Island.

(6)

Derudover må ISO-koden for Serbien og Montenegro
ajourføres, hvor det er nødvendigt.

(7)

Beslutning 2000/585/EF og 97/222/EF bør derfor
ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

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 72/462/EØF af 12.
december 1972 om sundhedsmæssige og veterinærpolitimæssige problemer i forbindelse med indførsel af kvæg, svin, får og
geder samt fersk kød og kødprodukter fra tredjelande (1), særlig
artikel 21b, stk. 4, litra b),

under henvisning til Rådets direktiv 91/494/EØF af 26. juni
1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for handel inden
for Fællesskabet med fersk fjerkrækød og for indførsel heraf fra
tredjelande (2), særlig artikel 9, stk. 1, og artikel 11, stk. 1, litra
a),

under henvisning til Rådets direktiv 92/118/EØF af 17.
december 1992 om dyresundhedsmæssige og sundhedsmæssige
betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af
produkter, der, for så vidt angår disse betingelser, ikke er
underlagt specifikke fællesskabsbestemmelser, som omhandlet i
bilag A, kapitel I, i direktiv 89/662/EØF, og for så vidt angår
patogener, i direktiv 90/425/EØF (3), særlig artikel 10,

under henvisning til Rådets direktiv 92/45/EØF af 16. juni
1992 om sundhedsmæssige og dyresundhedsmæssige
problemer i forbindelse med nedlægning af vildtlevende vildt
og afsætning af kød heraf (4), særlig artikel 16, stk. 3,

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16.
december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion,
tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til
konsum (5), særlig artikel 8, stk. 1 og 4, og
(1) EFT L 302 af 31.12.1972, s. 28. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 807/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 36).
(2) EFT L 268 af 24.9.1991, s. 35. Senest ændret ved direktiv 1999/89/
EF (EFT L 300 af 23.11.1999, s. 17).
(3) EFT L 62 af 15.3.1993, s. 49. Senest ændret ved Kommissionens
beslutning 2003/721/EF (EUT L 260 af 11.10.2003, s. 21).
(4) EFT L 268 af 14.9.1992, s. 35. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).
(5) EFT L 18 af 23.1.2001, s. 11.

Artikel 1
Bilag II til beslutning 2000/585/EF affattes som angivet i bilag I
til nærværende beslutning.
(6) EFT L 251 af 6.10.2000, s. 1. Senest ændret ved beslutning 2004/
118/EF (EUT L 36 af 7.2.2004, s. 34).
(7) EFT L 44 af 17.2.1994, s. 31. Senest ændret ved beslutning 2004/
118/EF.
(8) EFT L 89 af 4.4.1997, s. 39. Senest ændret ved beslutning 2004/
118/EF.
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DA

Artikel 2
Del II i bilaget til beslutning 97/222/EF affattes som angivet i
bilag II til nærværende beslutning.
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Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. marts 2004.
Artikel 3

På Kommissionens vegne
David BYRNE

Denne beslutning anvendes fra den 20. marts 2004.

Medlem af Kommissionen
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BILAG I
(Ændring af beslutning 2000/585/EF)
»BILAG II
Dyresundhedsgarantier, der kræves ved udstedelse af certifikat for kød af vildtlevende og opdrættet vildt og kaninkød

DA

Klovbærende vildt undtagen vildsvin
Land

Områdekode

Vildtlevende
MC ( )
1

Argentina

AR

—

AU

Australien

AU

A

BG

Bulgarien

BG

BR

BW

Brasilien

Botswana

Opdrættet
MC ( )
1

Vildtlevende

SC ( )
2

MC ( )
1

SC ( )
2

Fjervildt
Opdrættet

MC ( )

Vildtlevende

Opdrættet

—

D

8

I

—

C

H

—

G

D

8

I

—

C

H

E

2

1

2

1

SC ( )
2

MC ( )
1

SC ( )

Tamkaniner

MC ( )

1

MC ( )

Vildtlevende
2

MC (1)

SC (2)

Andre vildtlevende landpattedyr

SC ( )

2

SC ( )

Dyr af hareordenen (kaniner og
harer)

MC ( )

1

SC ( )

Vildtlevende
dyr af hestefamilien

MC (1)

—

F

J

—

—

—

—

D

I

—

C

H

—

BG-1

A

F

—

—

D

I

—

C

H

—

BG-2

A

F

—

—

D

I

—

C

H

—

BG-3

—

—

—

—

D

I

—

C

H

—

BR

—

—

—

—

—

—

—

C

H

—

BR-1

—

—

—

—

D

I

—

C

H

—

BW

—

—

—

—

—

—

B

C

H

—

BW-01

Ay

1, 2

Fy

2, 3

—

—

—

—

B

C

H

—

BW-02

Ax

1, 2

Fx

2, 3

—

—

—

—

B

C

H

—

9

F

J

G

D

I

—

C

H

E

F

J

G

D

I

—

C

H

—

F

—

—

D

I

—

C

H

—

G

D

I

—

C

H

E

G

D

I

—

C

H

E

9

CA

Canada

CA

A

CH

Schweiz

CH

A

CL

Chile

CL

A

CY (*)

Cypern (*)

CY

A

F

J

CZ (*)

Tjekkiet (*)

CZ

A

F

J

9

9

9

7

8

8

8
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AR

SC ( )
2

Vildsvin

Land

Områdekode

Vildtlevende
MC (1)

SC (2)

Opdrættet
MC (1)

SC (2)

Vildsvin
Vildtlevende

Fjervildt
Opdrættet
SC (2)

Vildtlevende
MC (1)

SC (2)

Opdrættet
MC (1)

SC (2)

Vildtlevende
dyr af hestefamilien
MC (1)

SC (2)

Dyr af hareordenen (kaniner og
harer)
Vildtlevende
MC (1)

SC (2)

Tamkaniner
MC (1)

SC (2)

Andre vildtlevende landpattedyr

MC (1)

SC (2)

MC (1)

MC (1)

7

G

D

I

—

C

H

E

Estland (*)

EE

A

F

J

GL

Grønland

GL

A

F

—

—

D

—

—

C

H

E

HR

Kroatien

HR

A

F

—

—

D

I

—

C

H

—

HU (*)

Ungarn (*)

HU

A

F

J

7

G

D

I

—

C

H

E

IL

Israel

IL

—

—

—

—

—

D

I

—

C

H

—

IS

Island

IS

A

F

—

—

D

I

—

H

—

LT (*)

Litauen (*)

LT

A

F

J

7

G

D

I

—

C

H

E

LV (*)

Letland (*)

LV

A

F

J

7

G

D

I

—

C

H

E

MT (*)

Malta (*)

MT

A

F

J

G

D

I

C

H

E

NA

Namibia

NA

—

—

—

—

—

—

B

C

H

—

NA-01

A

—

—

—

—

B

C

H

—

F

—

—

—

—

—

C

H

—

F

J

9

G

D

I

—

C

H

E

7

G

D

I

—

C

H

E

—

C

H

E

—

C

H

E

C

H

E

SC (2)

DA

EE (*)

13.3.2004

Klovbærende vildt undtagen vildsvin

F

2, 3

Ny Kaledonien

NC

A

NZ

New Zealand

NZ

A

PL (*)

Polen (*)

PL

A

F

J

RO

Rumænien

RO

A

F

—

—

D

I

RU

Rusland

RU

—

—

—

—

—

—

—

RU-1

—

F

5

—

—

G

D

I

—

C

H

E

—

D

I

—

C

H

E

G

D

I

—

C

H

E

9

—

SI (*)

Slovenien (*)

SI

A

F

J

SK (*)

Slovakiet (*)

SK-1

A

F

—

SK-2

A

F

J

7

7

8

—
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1, 2

8

Land

Områdekode

Vildtlevende
MC (1)

SZ

Swaziland

—

SZ-01

A

MC (1)

SC (2)

—
1, 2

F

2, 3

Vildtlevende
MC (1)

SC (2)

Fjervildt
Opdrættet

MC (1)

SC (2)

Vildtlevende
MC (1)

SC (2)

Opdrættet
MC (1)

SC (2)

Vildtlevende
dyr af hestefamilien
MC (1)

SC (2)

Dyr af hareordenen (kaniner og
harer)
Vildtlevende
MC (1)

SC (2)

Tamkaniner
MC (1)

SC (2)

Andre vildtlevende landpattedyr
MC (1)

—

—

—

—

B

C

H

—

—

—

—

—

B

C

H

—

Thailand

TH

—

—

—

—

D

8

I

—

C

H

—

TN

Tunesien

TN

—

—

—

—

D

8

I

—

C

H

—

US

USA

US

A

F

J

G

D

8

I

—

C

H

—

UY

Uruguay

UY

—

—

—

—

—

—

—

C

H

—

ZA

Sydafrika

ZA

—

—

—

—

—

—

B

C

H

—

ZA-01

A

—

—

B

C

H

—

ZW

—

—

—

—

C

H

—

ZW-01

—

—

—

—

C

H

—

C

H

—

ZW

Zimbabwe

Tredjelande, undtagen ovenstående, der står på
listen i første del af bilaget til beslutning 79/
542/EØF, som senest ændret

9

1, 2

—

F

2, 3

—

9

—

—

—

—

—

—

—

(*) Gælder kun, indtil dette tiltrædende land bliver medlem af Fællesskabet.
(1) MC: standardcertifikat, der skal udfyldes. Bogstaverne (A, B, C, D...) i skemaet henviser til de standardsundhedsgarantier, jf. bilag III, der skal gives for hver kategori af fersk kød og hver oprindelse i henhold til artikel 2 i denne beslutning.
En streg (»—«) betyder, at import ikke er tilladt.
(2) SC: særlige betingelser. Tallene (1, 2, 3...) i skemaet henviser til de særlige betingelser, som eksportlandet skal angive, jf. bilag IV. Disse supplerende garantier skal indsættes af eksportlandet i afsnit V i de certifikater, der er vist i bilag III.
NB:
(y) Kød fra dyr, der er slagtet efter 7. juli 2002 og før 23. december 2002 eller efter 7. juni 2003, kan importeres til EF.
(x) Kød fra dyr, der er slagtet efter 7. marts 2002, kan importeres til EF.«
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TH

SC (2)

DA

SZ

SC (2)

Opdrættet

Vildsvin
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Klovbærende vildt undtagen vildsvin

13.3.2004

13.3.2004

BILAG II
(Ændring af beslutning 97/222/EF)
»DEL II

DA

Tredjelande eller dele af tredjelande, hvorfra kødprodukter tillades indført til EF

ISO-kode

AR

Argentina AR-1 (1)
Argentina AR-3 (1)

Oprindelsesland eller
del deraf

Vildsvin

Vildtlevende
dyr af hestefamilien

Vildtlevende
dyr af hareordenen
(kaniner og
harer)

Vildtlevende
fuglevildt

Vildtlevende
landpattedyr
(undtagen
hovdyr og
dyr af hareordenen)

C

C

—

A

D

—

A

C

C

—

A

D

—

Tamdyr af
hestefamilien

1. Tamfjerkræ
2. Opdrættet
fjervildt

Tamkaniner
og opdrættede harer

Vildtlevende
klovbærende
vildt
(undtagen
svin)

C

A

A

A

A (4)

C

A

A

Tamfår/geder

1. Tamsvin
2. Opdrættet
klovbærende vildt
(svin)

C

C

A (4)

Australien

A

A

A

A

D

A

A

A

—

A

D

A

BG

Bulgarien BG

D

D

D

A

D

A

D

D

—

A

D

—

Bulgarien BG-1

A

A

D

A

D

A

A

D

—

A

D

—

Bulgarien BG-2

A

A

D

A

D

A

A

D

—

A

D

—

Bulgarien BG-3

D

D

D

A

D

A

D

D

—

A

D

—

BH

Bahrain

B

B

B

B

—

A

C

C

—

A

—

—

BR

Brasilien

C

C

C

A

D

A

C

C

—

A

D

—

Brasilien BR-1

C

C

C

A

A

A

C

C

—

A

A

—

BW

Botswana

B

B

B

B

—

A

B

B

A

A

—

—

BY

Belarus

C

C

C

B

—

A

C

C

—

A

—

—

CA

Canada

A

A

A

A

A

A

A

A

—

A

A

A

CH

Schweiz

A

A

A

A

A

A

A

D

—

A

A

—
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1. Tamkvæg
2. Opdrættet
klovbærende vildt
(undtagen
svin)

Oprindelsesland eller
del deraf

Tamfår/geder

1. Tamsvin
2. Opdrættet
klovbærende vildt
(svin)

Tamdyr af
hestefamilien

1. Tamfjerkræ
2. Opdrættet
fjervildt

Tamkaniner
og opdrættede harer

Vildtlevende
klovbærende
vildt
(undtagen
svin)

Vildsvin

Vildtlevende
dyr af hestefamilien

Vildtlevende
dyr af hareordenen
(kaniner og
harer)

Vildtlevende
fuglevildt

Vildtlevende
landpattedyr
(undtagen
hovdyr og
dyr af hareordenen)

Chile

A

A

A

A

A

A

B

B

—

A

A

—

CN

Folkerepublikken
Kina

B

B

B

B

B

A

B

B

—

A

B

—

CO

Colombia

B

B

B

B

—

A

B

B

—

A

—

—

CY (*)

Cypern (*)

A

A

A

A

A

A

A

A

—

A

A

A

CZ (*)

Tjekkiet CZ (*)

A

A

A

A

A

A

A

A

—

A

A

A

EE (*)

Estland (*)

A

A

A

A

A

A

A

A

—

A

A

A

ET

Etiopien

B

B

B

B

—

A

B

B

—

A

—

—

GL

Grønland

—

—

—

—

—

A

—

—

—

A

A

A

HK

Hongkong

B

B

B

B

D

A

B

B

—

A

—

—

HR

Kroatien

A

A

D

A

A

A

A

D

—

A

A

—

HU (*)

Ungarn (*)

A

A

A

A

A

A

A

A

—

A

A

A

IL

Israel

B

B

B

B

D

A

B

B

—

A

D

—

IN

Indien

B

B

B

B

—

A

B

B

—

A

—

—

IS

Island

B

B

B

A

A

A

B

B

—

A

A

—

KE

Kenya

B

B

B

B

—

A

B

B

—

A

—

—

KR

Korea
(Republikken)

—

—

—

—

D

A

—

—

—

A

D

—

LT (*)

Litauen (*)

A

A

A

A

A

A

A

A

—

A

A

A

LV (*)

Letland (*)

A

A

A

A

A

A

A

A

—

A

A

A

DA

CL
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ISO-kode

1. Tamkvæg
2. Opdrættet
klovbærende vildt
(undtagen
svin)
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Oprindelsesland eller
del deraf

Tamfår/geder

1. Tamsvin
2. Opdrættet
klovbærende vildt
(svin)

Tamdyr af
hestefamilien

1. Tamfjerkræ
2. Opdrættet
fjervildt

Tamkaniner
og opdrættede harer

Vildtlevende
klovbærende
vildt
(undtagen
svin)

Vildsvin

Vildtlevende
dyr af hestefamilien

Vildtlevende
dyr af hareordenen
(kaniner og
harer)

Vildtlevende
fuglevildt

Vildtlevende
landpattedyr
(undtagen
hovdyr og
dyr af hareordenen)

Marokko

B

B

B

B

—

A

B

B

—

A

—

—

MG

Madagaskar

B

B

B

B

D

A

B

B

—

A

D

—

MK

Den Tidligere Jugoslaviske Republik
Makedonien (**)

A

A

B

A

—

A

B

B

—

A

—

—

MT (*)

Malta (*)

A

A

A

A

A

A

A

A

—

A

A

A

MU

Mauritius

B

B

B

B

—

A

B

B

—

A

—

—

MX

Mexico

A

D

D

A

D

A

D

D

—

A

D

—

MY

Malaysia MY

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Malaysia MY-1

—

—

—

—

D

A

—

—

—

A

D

—

NA

Namibia (1)

B

B

B

B

D

A

B

B

A

A

D

—

NZ

New Zealand

A

A

A

A

A

A

A

A

—

A

A

A

PL (*)

Polen (*)

A

A

A

A

A

A

A

A

—

A

A

A

PY

Paraguay

C

C

C

B

—

A

C

C

—

A

—

—

RO

Rumænien

A

A

D

A

A

A

A

D

—

A

A

A

RU

Rusland

C

C

C

B

—

A

C

C

—

A

—

A

SC

Serbien og
Montenegro

D

D

D

A

D

A

C

C

—

A

—

—

Serbien og
Montenegro SC-1

D

D

D

A

D

A

C

D

—

A

—

—

Serbien og
Montenegro SC-2

D

D

D

A

D

A

C

C

—

A

—

—

DA

MA
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ISO-kode

1. Tamkvæg
2. Opdrættet
klovbærende vildt
(undtagen
svin)

Den Europæiske Unions Tidende
L 77/69

Oprindelsesland eller
del deraf

Tamfår/geder

1. Tamsvin
2. Opdrættet
klovbærende vildt
(svin)

Tamdyr af
hestefamilien

1. Tamfjerkræ
2. Opdrættet
fjervildt

Tamkaniner
og opdrættede harer

Vildtlevende
klovbærende
vildt
(undtagen
svin)

Vildsvin

Vildtlevende
dyr af hestefamilien

Vildtlevende
dyr af hareordenen
(kaniner og
harer)

Vildtlevende
fuglevildt

Vildtlevende
landpattedyr
(undtagen
hovdyr og
dyr af hareordenen)

B

B

B

B

D

A

B

B

—

A

—

—

SI (*)

Slovenien (*)

A

A

A

A

A

A

A

A

—

A

A

A

SK (*)

Slovakiet (*)

A

A

—

A

A

A

A

—

—

A

A

A

Slovakiet SK-1 (*)

A

A

D

A

A

A

A

D

—

A

A

A

Slovakiet SK-2 (*)

A

A

A

A

A

A

A

A

—

A

A

A

SZ

Swaziland

B

B

B

B

—

A

B

B

A

A

—

—

TH

Thailand

B

B

B

B

A

A

B

B

—

A

D

—

TN

Tunesien

C

C

B

B

A

A

B

B

—

A

D

—

TR

Tyrkiet

—

—

—

—

D

A

—

—

—

A

D

—

UA

Ukraine

—

—

—

—

—

A

—

—

—

A

—

—

US

USA

A

A

A

A

A

A

A

A

—

A

A

—

UY

Uruguay

C

C

B

A

D

A

—

—

—

A

D

—

ZA

Sydafrika (1)

C

C

C

A

D

A

C

C

A

A

D

—

ZW

Zimbabwe (1)

C

C

B

A

D

A

B

B

—

A

D

—

(*)
(**)
(1)
(2)
(3)
(4)
—
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Singapore

DA

SG

L 77/70

ISO-kode

1. Tamkvæg
2. Opdrættet
klovbærende vildt
(undtagen
svin)

Gælder kun, indtil dette tiltrædende land bliver medlem af Fællesskabet.
Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien: Foreløbig kode, der ikke har nogen betydning for landets endelige betegnelse, som der skal træffes beslutning om, når de igangværende forhandlinger i FN er afsluttet.
Jf. del III med hensyn til krav om mindstebehandling af pasteuriserede kødprodukter og biltong.
For kødprodukter, der er fremstillet af fersk kød af tamsvin ifølge beslutning 98/371/EF, som senest ændret.
For kødprodukter, der er fremstillet af fersk kød af opdrættet klovbærende vildt (svin).
For kødprodukter, der er fremstillet af fersk kød af dyr slagtet efter den 1. marts 2002.
Der er ikke fastsat noget certifikat, og det er ikke tilladt at importere kødprodukter.«
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BERIGTIGELSER
Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1360/2002 af 13. juni 2002 om syvende tilpasning til den
tekniske udvikling af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport
(De Europæiske Fællesskabers Tidende L 207 af 5. august 2002)
Side 33, krav 172, række FI, første kolonne:
i stedet for: »KULJETTAJA KORTTILLA«
læses:

»KULJETTAJAKORTTI«.

Side 33, krav 172, række FI, anden kolonne:
i stedet for: »VALVONTA KORTILLA«
læses:

»VALVONTAKORTTI«.

Side 33, krav 172, række FI, tredje kolonne:
i stedet for: »TESTAUSASEMA KORTILLA«
læses:

»KORJAAMOKORTTI«.

Side 33, krav 172, række FI, fjerde kolonne:
i stedet for: »YRITYSKORTILLA«
læses:

»YRITYSKORTTI«.

Side 35, krav 178, kolonne FRONT, DRIVER CARD, bundtryk:
i stedet for: »KULJETTAJAKORTILLA«
læses:

»KULJETTAJAKORTTI«.

Side 35, krav 178, kolonne FRONT, CONTROL CARD, bundtryk:
i stedet for: »CARTE DE CONTROLEUR«
læses:

»CARTE DE CONTRÔLEUR«.

Side 35, krav 178, kolonne FRONT, CONTROL CARD, bundtryk:
i stedet for: »VALVONTAKORTILLA«
læses:

»VALVONTAKORTTI«.

Side 35, krav 178, kolonne FRONT, WORKSHOP CARD, bundtryk:
fede typer:

»CARTA DELL'OFFICINA«

ændres til bundtryk: »CARTA DELL'OFFICINA«.
Side 35, krav 178, kolonne FRONT, WORKSHOP CARD, bundtryk:
fede typer:

»WERKPLAATSKAART«

ændres til bundtryk: »WERKPLAATSKAART«.
Side 35, krav 178, kolonne FRONT, WORKSHOP CARD, bundtryk:
i stedet for: »TESTAUSASEMAKORTILLA«
læses:

»KORJAAMOKORTTI«.

Side 35, krav 178, kolonne FRONT, COMPANY CARD, bundtryk:
i stedet for: »YRITYKORTILLA«
læses:

»YRITYSKORTTI«.
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Side 75 og 76, stk. 2.71. NationAlpha:
i stedet for:

Den Europæiske Unions Tidende
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læses:

Den Europæiske Unions Tidende
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Side 79, stk. 2.87. RegionAlpha:
i stedet for:

læses:

Side 85, stk. 2.119. VuCardIWData:

i stedet for:

læses:

Den Europæiske Unions Tidende
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Side 93, stk. 2.153. VuTimeAdjustementRecord, første og anden kolonne, første række:

udgår.

Side 123, krav TCS_409:

i stedet for:
»Følgende værdier, der er anvendt som størrelsesangivelse i ovenstående tabel, er det mindste og største antal poster i
værkstedskortets datastruktur:

læses:
»Følgende værdier, der er anvendt som størrelsesangivelse i ovenstående tabel, er det mindste og største antal poster i
værkstedskortets datastruktur:

Side 153, stk. 2.2.2. Meddelsestyper, tabel, niende kolonne, niende række begyndende med »38 400 Bd«:

i stedet for: »ED«
læses:

»EE«.

Side 188, krav CPR_074, fjerde kolonne, femte række:

i stedet for: »0 til 8 031 m«
læses:

»0 til 8,031 m«.
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Side 226, stk. 8, Rationale, matrice:
i stedet for:

Den Europæiske Unions Tidende
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Den Europæiske Unions Tidende
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Den Europæiske Unions Tidende
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L 77/80
læses:
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Side 244, krav CSM_017, note 5, anden tabel, tredje kolonne, tredje række:
i stedet for: »mm yy BCD-kode«
læses:
»mm åå BCD-kode«.

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 442/2004 af 10. marts 2004 om enhedsbeløbene for acontobeløb på produktionsafgifter for sukker i produktionsåret 2002/03
(Den Europæiske Unions Tidende L 72 af 11. marts 2004)
I indholdsfortegnelsen, i titlen på side 51 samt i artikel 1:
i stedet for: »produktionsåret 2002/03«
læses:
»produktionsåret 2003/04«.
I artikel 1, litra b) og e):
i stedet for: »86,50 EUR pr. ton«
læses:
»96,83 EUR pr. ton«.
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