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I
(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 648/2004
af 31. marts 2004
om vaske- og rengøringsmidler
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE
UNION HAR —

(2)

Målet for denne forordning, nemlig at sikre et indre
marked for vaske- og rengøringsmidler, kan ikke i
tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, hvis der
ikke findes fælles tekniske kriterier for hele Fællesskabet,
og det kan derfor bedre gennemføres på fællesskabsplan.
Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens
artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud
over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål. En
forordning er den mest hensigtsmæssige retsakt, da den
direkte pålægger fabrikanterne præcise krav, der skal
gennemføres samtidigt og på samme måde i hele Fællesskabet; når der er tale om tekniske retsforskrifter, er det
nødvendigt med ensartet anvendelse i medlemsstaterne,
og kun en forordning kan garantere dette.

(3)

Der er behov for en ny definition af vaske- og rengøringsmidler for at dække tilsvarende anvendelsesformål
og for at være på linje med udviklingen på medlemsstatsplan.

(4)

Det er nødvendigt at indføre en definition af overfladeaktive stoffer, idet en sådan ikke findes i de eksisterende retsforskrifter.

(5)

Det er vigtigt at give en klar og præcis beskrivelse af de
relevante former for bionedbrydelighed.

(6)

Der bør indføres foranstaltninger vedrørende vaske- og
rengøringsmidler for at sikre, at det indre marked
fungerer hensigtsmæssigt, og for at undgå konkurrencebegrænsninger i Fællesskabet.

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 proceduren i traktatens artikel 251 (2), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Rådets direktiv 73/404/EØF af 22. november 1973 om
harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om
vaske- og rengøringsmidler (3), 73/405/EØF af 22.
november 1973 om harmonisering af medlemsstaternes
lovgivning om kontrolmetoderne for de anionaktive stoffers biologiske nedbrydningsevne (4), 82/242/EØF af 31.
marts 1982 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kontrolmetoderne for nonioniske
overfladeaktive stoffers biologiske nedbrydelighed (5), 82/
243/EØF af 31. marts 1982 om ændring af direktiv 73/
405/EØF om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om kontrolmetoderne for de anionaktive overfladeaktive stoffers biologiske nedbrydningsevne (6), og 86/
94/EØF af 10. marts 1986 om anden ændring af direktiv
73/404/EØF om harmonisering af medlemsstaternes
lovgivning om vaske- og rengøringsmidler (7), er
gentagne gange blevet ændret væsentligt. Af hensyn til
klarheden bør der foretages en omarbejdning af de
pågældende bestemmelser, og de bør samles i én tekst.
Kommissionens henstilling 89/542/EØF af 13.
september 1989 om mærkning af vaske- og rengøringsmidler (8) bør også medtages i nævnte tekst.

(1) EUT C 95 af 23.4.2003, s. 24.
(2) Europa-Parlamentets udtalelse af 10.4.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT), Rådets fælles holdning af 4.11.2003 (EUT C 305 E af
16.12.2003, s.11) og Europa-Parlamentets holdning af 14.1.2004
(endnu ikke offentliggjort i EUT). Rådets afgørelse af 11.3.2004.
(3) EFT L 347 af 17.12.1973, s. 51. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 807/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003 s. 36).
(4) EFT L 347 af 17.12.1973, s. 53. Ændret ved direktiv 82/243/EØF
(EFT L 109 af 22.4.1982, s. 18).
(5) EFT L 109 af 22.4.1982, s. 1.
(6) EFT L 109 af 22.4.1982, s. 18.
(7) EFT L 80 af 25.3.1986, s. 51.
(8) EFT L 291 af 10.10.1989, s. 55.
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(7)

Som bekræftet i Kommissionens hvidbog om strategien
for en ny kemikaliepolitik bør passende foranstaltninger
vedrørende vaske- og rengøringsmidler sikre et højt
miljøbeskyttelsesniveau, navnlig hvad angår vandmiljøet.

(8)

vaske- og rengøringsmidler er allerede omfattet af en
række fællesskabsbestemmelser om fremstilling, passende
håndtering, anvendelse og mærkning, særlig Kommissionens henstilling 89/542/EØF og 98/480/EF af 22. juli
1998 om god miljøpraksis for vaske- og rengøringsmidler (1). Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/
45/EF af 31. maj 1999 om indbyrdes tilnærmelse af
medlemsstaternes love og administrative bestemmelser
om klassificering, emballering og etikettering af farlige
præparater (2) finder også anvendelse på vaske- og rengøringsmidler.

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Bis(hydrogeneret talgalkyl)dimenthylammoniumchlorid
(DTDMAC) og nonylphenol (herunder ethoxylater (APE))
er højt prioriterede stoffer, der er underkastet risikovurdering på fællesskabsniveau i overensstemmelse med
Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 af 23. marts 1993
om vurdering af og kontrol med risikoen ved eksisterende stoffer (3), og om nødvendigt bør der som led i
andre EF-bestemmelser anbefales og gennemføres
passende strategier til begrænsning af risikoen for eksponering for disse stoffer.

De eksisterende retsforskrifter om bionedbrydelighed af
overfladeaktive stoffer i vaske- og rengøringsmidler
omfatter kun primær bionedbrydelighed (4) og gælder
kun anioniske (5) og nonioniske (6) overfladeaktive
stoffer. Disse retsforskrifter bør derfor erstattes med nye
retsforskrifter, hvor hovedvægten lægges på fuldstændig
bionedbrydelighed, og som tager højde for de væsentlige
betænkeligheder med hensyn til persistente metabolitters
potentielle toksicitet.

Dette kræver indførelse af et nyt sæt test baseret på EN
ISO-standarder og OECD-retningslinjer, som er direkte
afgørende for tilladelsen til at markedsføre vaske- og
rengøringsmidler.

For at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau bør vaske- og
rengøringsmidler, der ikke opfylder kravene i denne
forordning, ikke markedsføres.

( ) EFT L 215 af 1.8.1998, s. 73.
(2) EFT L 200 af 30.7.1999, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).
(3) EFT L 84 af 5.4.1993, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 1882/
2003.
(4) Direktiverne 73/404/EØF og 86/94/EØF.
(5) Direktiverne 73/405/EØF og 82/243/EØF.
(6) Direktiv 82/242/EØF.

8.4.2004

(13)

Den 25. november 1999 afgav Den Videnskabelige
Komité for Toksicitet, Økotoksicitet og Miljø udtalelse
om bionedbrydeligheden af overfladeaktive stoffer i
vaske- og rengøringsmidler og relevante testmetoder til
kontrol på dette område.

(14)

Der bør for de overfladeaktive stoffer, der ikke består
testene for fuldstændig nedbrydelighed, holdes fast ved
de eksisterende krav til primær bionedbrydelighed på et
nyt trin, og kravene bør udbygges med en supplerende
risikovurdering; desuden bør overfladeaktive stoffer, der
ikke består test for primær bionedbrydelighed, ikke ved
dispensation få markedsføringstilladelse.

(15)

Kravene til primær bionedbrydelighed bør udvides til at
omfatte alle overfladeaktive stoffer, navnlig kationiske og
amfotere, samtidig med at der gives mulighed for at
anvende instrumentelle analyser i de tilfælde, hvor semispecifikke analysemetoder ikke er egnede.

(16)

Fastlæggelsen af testmetoder til bestemmelse af bionedbrydeligheden og føringen af lister over dispensationer
er tekniske spørgsmål, som bør ajourføres under hensyn
til den tekniske og videnskabelige udvikling og
ændringer i lovgivningen.

(17)

testmetoderne bør resultere i data, der giver tilstrækkelig
sikkerhed for aerob bionedbrydelighed af overfladeaktive
stoffer i vaske- og rengøringsmidler.

(18)

Metoder til testning af bionedbrydeligheden af overfladeaktive stoffer i vaske- og rengøringsmidler kan give
variable resultater. I disse tilfælde er det nødvendigt at
supplere dem med yderligere vurderinger for at
bestemme farerne ved vedvarende anvendelse.

(19)

Der bør også fastsættes bestemmelser for markedsføring
i ekstraordinære tilfælde af overfladeaktive stoffer i
vaske- og rengøringsmidler, der ikke består test for fuldstændig bionedbrydelighed, og disse bør fastsættes i
hvert enkelt tilfælde på grundlag af alle relevante oplysninger under hensyn til miljøbeskyttelsen.

(20)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af
denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med
Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de
gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (7).

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

8.4.2004
(21)

(22)

(23)
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Det er hensigtsmæssigt at erindre om, at andre tværgående retsforskrifter, i henhold til hvilke markedsføring
og anvendelse af farlige stoffer omfattet af denne forordning kan forbydes eller begrænses, gælder for overfladeaktive stoffer i vaske- og rengøringsmidler, navnlig
Rådets direktiv 76/769/EØF af 27. juli 1976 om
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt
eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af
markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og
præparater (1), Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni
1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering,
emballering og etikettering af farlige stoffer (2), Kommissionens direktiv 93/67/EØF af 20. juli 1993 om fastsættelse af principperne for vurderingen af risikoen for
mennesker og miljøet ved stoffer, der anmeldes i overensstemmelse med Rådets direktiv 67/548/EØF (3),
forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 af 28. juni 1994 om principperne
for vurdering af risikoen for mennesker og miljø ved
eksisterende stoffer (4), Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring
af biocidholdige produkter (5), Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv 2004/10/EF af 11. februar 2004 om
indbyrdes tilnærmelse af lovgivning om anvendelsen af
principper for god laboratoriepraksis og om kontrol
med deres anvendelse ved forsøg med kemiske stoffer
(kodificeret udgave) (6), Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 2004/9/EF af 11. februar 2004 om inspektion
og verifikation af god laboratoriepraksis (GLP) (kodificeret udgave) (7) og Rådets direktiv 86/609/EØF af 24.
november 1986 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om
beskyttelse af dyr, der anvendes til forsøg og andre
videnskabelige formål (8).

Det bør være fabrikanternes ansvar at afstå fra markedsføring af vaske- og rengøringsmidler, der ikke opfylder
bestemmelserne i denne forordning, og for at stille den
tekniske dokumentation for alle stoffer og præparater,
der er omfattet af denne forordning, til rådighed for de
nationale myndigheder. Dette bør også gælde overfladeaktive stoffer, som ikke har bestået de i bilag III
omhandlede test.

Fabrikanterne bør kunne anmode om dispensation, og
Kommissionen bør have mulighed for at give en sådan
dispensation efter proceduren i artikel 12, stk. 2, i denne
forordning.

(1) EFT L 262 af 27.9.1976, s. 201. Senest ændret ved Kommissionens
direktiv 2004/21/EF (EUT L 57 af 25.2.2004, s. 4).
(2) EFT L 196 af 16.8.1967, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
807/2003.
(3) EFT L 227 af 8.9.1993, s. 9.
(4) EFT L 161 af 29.6.1994, s. 3.
(5) EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 1882/
2003.
(6) EUT L 50 af 20.2.2004, s. 44.
(7) EUT L 50 af 20.2.2004, s. 28.
(8) EFT L 358 af 18.12.1986, s. 1. Ændret ved Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv 2003/65/EF (EUT L 230 af 16.9.2003, s. 32).
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(24)

Medlemsstaternes kompetente myndigheder bør kunne
anvende kontrolforanstaltninger på vaske- og rengøringsmidler på markedet, men bør undgå at gentage test
udført af de kompetente laboratorier.

(25)

De eksisterende mærkningsbestemmelser for vaske- og
rengøringsmidler, herunder bestemmelserne i henstilling
89/542/EØF, som indgår i nærværende forordning, bør
videreføres med henblik på den fastsatte målsætning,
nemlig at modernisere bestemmelserne om vaske- og
rengøringsmidler. Der bør indføres særlig mærkning for
at orientere forbrugerne om parfumestoffer og konserveringsmidler i vaske- og rengøringsmidler. Lægeligt personale bør efter anmodning kunne få en fuldstændig
fortegnelse fra fabrikanten over alle indholdsstofferne i
et vaske- og rengøringsmiddel, således at det kan undersøge, om der er en årsagssammenhæng mellem udvikling
af en allergisk reaktion og eksponering for et bestemt
kemisk stof, og medlemsstaterne bør kunne kræve, at en
sådan fortegnelse også stilles til rådighed for et specifikt
offentligt organ, der udpeges til at give lægeligt personale
disse oplysninger.

(26)

Alle ovennævnte punkter nødvendiggør nye retsforskrifter til erstatning af de eksisterende retsforskrifter; i
en nærmere bestemt periode kan medlemsstaterne dog
fortsætte med at anvende deres eksisterende retsforskrifter.

(27)

De tekniske bilag til denne forordning bør tilpasses efter
proceduren i artikel 12, stk. 2.

(28)

Vaske- og rengøringsmidler, der opfylder kravene i
denne forordning, bør kunne markedsføres, medmindre
andet er fastsat i andre relevante fællesskabsbestemmelser.

(29)

Af hensyn til beskyttelsen af menneskers sundhed og
miljøet mod uforudsete risici ved vaske- og rengøringsmidler er der behov for en sikkerhedsklausul.

(30)

Testene for overfladeaktive stoffers bionedbrydelighed
bør gennemføres i laboratorier, der opfylder en internationalt anerkendt standard, nærmere bestemt EN/ISO/IEC/
17025 eller principperne for god laboratoriepraksis. Det
vil ikke være rimeligt at kræve opfyldelse af dette krav
for eksisterende overfladeaktive stoffer, i det omfang de
gennemførte test af disse er foretaget, før ovennævnte
standard trådte i kraft, og stadig giver et sammenligneligt
videnskabeligt kvalitetsniveau.
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Spørgsmålene vedrørende anaerob bionedbrydelighed,
bionedbrydeligheden af de vigtigste organiske indholdsstoffer i vaske- og rengøringsmidler, der ikke er overfladeaktive stoffer, og fosfatindhold, der ikke er omfattet af
denne forordning, bør undersøges af Kommissionen, og
om nødvendigt bør der forelægges et forslag herom for
Europa-Parlamentet og Rådet. Medlemsstaterne kan,
indtil der gennemføres en yderligere harmonisering,
opretholde eller fastsætte nationale regler for disse
spørgsmål.
De fem direktiver og den kommissionshenstilling, der er
nævnt i betragtning 1, og som denne forordning
erstatter, bør ophæves —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

8.4.2004

Andre produkter, der betragtes som vaske- og rengøringsmidler, er:
— »hjælpepræparat til vask«: beregnet til iblødsætning
(forvask), skylning eller blegning af beklædningsgenstande, linned osv.
— »tekstilskyllemiddel«: beregnet til at ændre stoffers berøringskarakteristik i processer, som supplerer tøjvask
— »rengøringsmiddel«: beregnet til universalrengøring i
husholdningen og/eller anden rengøring af overflader
(f.eks. materialer, produkter, maskiner, apparater, transportmidler og udstyr hertil, instrumenter osv.)
— »andre vaske- og rengøringsmidler«: beregnet til alle
andre vaske- og rengøringsprocesser.
2) »Vask«: vask og rengøring af vasketøj, tekstiler, service og
andre hårde overflader.
3) »Rengøring«: som defineret i EN ISO 862.

Artikel 1
Mål og anvendelsesområde
1.
I denne forordning fastsættes der bestemmelser, der skal
sikre fri bevægelighed for vaske- og rengøringsmidler og overfladeaktive stoffer til vaske- og rengøringsmidler i det indre
marked, samtidig med at der sikres et højt beskyttelsesniveau
for miljøet og menneskers sundhed.
2.
Med henblik herpå harmoniseres i denne forordning
regler for markedsføring af vaske- og rengøringsmidler og overfladeaktive stoffer i vaske- og rengøringsmidler i relation til:
— bionedbrydeligheden af overfladeaktive stoffer i vaske- og
rengøringsmidler
— restriktioner for eller forbud imod overfladeaktive stoffer på
grund af bionedbrydeligheden
— supplerende mærkning af vaske- og rengøringsmidler,
herunder allergene duftstoffer, og
— oplysninger, som fabrikanterne skal stille til rådighed for
medlemsstaternes kompetente myndigheder og lægeligt
personale.

Artikel 2
Definitioner
I denne forordning forstås ved:
1) »Vaske- og rengøringsmiddel«: ethvert stof eller præparat,
der indeholder sæbe og/eller andre overfladeaktive stoffer,
og som er beregnet til vaske- og rengøringsprocesser.
Vaske- og rengøringsmidler kan foreligge i en hvilken som
helst form (flydende, i pulver- eller pastaform eller i form
af stænger, blokke, støbte stykker, figurer osv.) og
markedsføres eller anvendes til husholdningsformål eller i
institutioner eller til erhvervsmæssige formål.

4) »Stof«: grundstoffer og forbindelser heraf, naturlige eller
industrielt fremstillede, indeholdende sådanne tilsætningsstoffer, som er nødvendige til bevarelse af stoffets stabilitet,
og sådanne urenheder, som følger af den anvendte fremstillingsproces, bortset fra opløsningsmidler, som kan
udskilles, uden at det påvirker stoffets stabilitet eller ændrer
dets sammensætning.
5) »Præparat«: blandinger eller opløsninger, der er sammensat
af to eller flere stoffer.
6) »Overfladeaktivt stof«: ethvert organisk stof og/eller
præparat, der anvendes i vaske- og rengøringsmidler, der
har overfladeaktive egenskaber, og som består af en eller
flere hydrofile og en eller flere hydrofobe grupper af en
sådan art og størrelse, at det kan formindske vandets overfladespænding, danne monomolekylære sprednings- eller
adsorberingslag i grænsefladen mellem vand og luft, danne
emulsioner og/eller mikroemulsioner og/eller miceller og
bevirke adsorbering i grænsefladen mellem vand og faste
stoffer.
7) »Primær bionedbrydning«: strukturel ændring (transformation) af et overfladeaktivt stof ved hjælp af mikroorganismer, som medfører tab af stoffets overfladeaktive egenskaber som følge af nedbrydning af moderstoffet og
dermed tab af de overfladeaktive egenskaber som målt ved
de testmetoder, der er opregnet i bilag II.
8) »Fuldstændig aerob bionedbrydning«: det bionedbrydningsniveau, der opnås, når det overfladeaktive stof anvendes
totalt af mikroorganismer under iltholdige forhold, således
at det nedbrydes til kuldioxid, vand og mineralsalte af
andre tilstedeværende grundstoffer (mineralisering) som
målt ved de testmetoder, der er opregnet i bilag III, og nye
mikrobielle cellebestanddele (biomasse).
9) »Markedsføring«: indførelse på fællesskabsmarkedet og
dermed stillen til rådighed for tredjemand mod betaling
eller vederlagsfrit. Indførsel i Fællesskabets toldområde
betragtes som markedsføring.
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10) »Fabrikant«: den fysiske eller juridiske person, der er
ansvarlig for markedsføringen af et vaske- eller rengøringsmiddel eller et overfladeaktivt stof til vaske- og rengøringsmidler; specielt anses en producent, importør eller emballeringsvirksomhed, der arbejder for egen regning, eller
enhver person, der ændrer ved egenskaberne hos et vaskeeller rengøringsmiddel eller et overfladeaktivt stof til vaskeeller rengøringsmidler, eller som foretager eller ændrer
mærkningen, for at være fabrikant. En distributør, der ikke
ændrer ved egenskaber, mærkning eller emballering af et
vaske- eller rengøringsmiddel eller et overfladeaktivt stof til
vaske- og rengøringsmidler, anses ikke for at være fabrikant, undtagen når vedkommende fungerer som importør.
11) »Lægeligt personale«: en registreret læge eller en person,
der arbejder under en registreret læge, der handler med
henblik på at yde patientpleje, stille diagnose eller foretage
behandling, og som er bundet af tavshedspligt.
12) »Vaske- og rengøringsmiddel til erhvervsmæssig brug og til
brug i institutioner«: et vaske- og rengøringsmiddel, ikke til
husholdningsbrug, til vask og rengøring udført med
særlige produkter af specialiseret personale.

Artikel 3
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Artikel 4

Begrænsninger baseret på overfladeaktive stoffers bionedbrydelighed
1. Ifølge denne forordning kan overfladeaktive stoffer og
vaske- og rengøringsmidler, der indeholder overfladeaktive
stoffer, der opfylder kriterierne for fuldstændig aerob bionedbrydning som fastsat i bilag III, markedsføres uden yderligere
begrænsninger med hensyn til bionedbrydelighed.
2. Hvis et vaske- og rengøringsmiddel indeholder overfladeaktive stoffer, hvis niveau for fuldstændig aerob bionedbrydning er lavere end fastsat i bilag III, kan fabrikanterne af vaskeog rengøringsmidler til erhvervsmæssig brug eller til brug i
institutioner, der indeholder overfladeaktive stoffer, og/eller af
overfladeaktive stoffer til anvendelse i sådanne vaske- og rengøringsmidler anmode om dispensation. Ansøgninger om dispensation skal indgives og afgørelser herom træffes i overensstemmelse med artikel 5, 6 og 9.
3. Niveauet for primær bionedbrydelighed måles for alle
overfladeaktive stoffer i vaske- og rengøringsmidler, der ikke
består test for fuldstændig aerob bionedbrydning. Der gives
ikke dispensation for sådanne overfladeaktive stoffer til vaskeog rengøringsmidler, for hvilke niveauet for primær bionedbrydelighed er lavere end fastsat i bilag II.

Markedsføring
1.
Når vaske- og rengøringsmidler og overfladeaktive stoffer
til vaske- og rengøringsmidler, der er omhandlet i artikel 1,
markedsføres, skal de opfylde de krav, karakteristika og
begrænsninger, der er fastsat i denne forordning og bilagene
hertil, og i det omfang det er relevant, direktiv 98/8/EF, og
anden relevant fællesskabslovgivning. Overfladeaktive stoffer,
der også er aktive stoffer i henhold til direktiv 98/8/EF, og som
anvendes som desinfektionsmidler, er undtaget fra bestemmelserne i bilag II, III, IV og VIII i denne forordning, forudsat at:
a) de er opført i bilag I eller IA i direktiv 98/8/EF, eller
b) de er indholdsstoffer i biocidholdige produkter, der er tilladt
ifølge artikel 15, stk. 1 eller 2, i direktiv 98/8/EF, eller
c) de er indholdsstoffer i biocidholdige produkter, der er tilladt
ifølge overgangsbestemmelser eller er omfattet af det tiårige
arbejdsprogram i henhold til artikel 16 i direktiv 98/8/EF.
Sådanne overfladeaktive stoffer vil i stedet blive betragtet som
desinfektionsmidler, og de vaske- og rengøringsmidler, de er
indholdsstoffer i, er underlagt bestemmelserne i denne forordnings bilag VII.A om mærkning af desinfektionsmidler.
2.
Fabrikanter af vaske- og rengøringsmidler og/eller af overfladeaktive stoffer til vaske- og rengøringsmidler skal være etableret inden for Fællesskabet.
3.
Fabrikanterne er ansvarlige for, at vaske- og/eller rengøringsmidler og overfladeaktive stoffer til vaske- og rengøringsmidler er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne
forordning og bilagene hertil.

Artikel 5
Dispensation
1. Fabrikanter, der ønsker dispensation, sender en ansøgning
til den pågældende kompetente myndighed i medlemsstaten, jf.
artikel 8, stk. 1, og til Kommissionen indeholdende dokumentation vedrørende de i artikel 6, stk. 1, omhandlede kriterier.
Medlemsstaterne kan gøre anmodningen om dispensation
betinget af betaling af et gebyr til medlemsstatens kompetente
myndighed. Der må ikke ske forskelsbehandling ved opkrævningen af gebyret, der ikke må være højere end omkostningerne ved behandling af ansøgningen.
2. Ansøgninger skal indeholde teknisk dokumentation med
samtlige de oplysninger og begrundelser, der er nødvendige for
at vurdere sikkerhedsaspekterne ved anvendelse af overfladeaktive stoffer i vaske- og rengøringsmidler, der ikke overholder
bionedbrydelighedsgrænserne som fastsat i bilag III.
Ud over resultaterne af de test, der er omhandlet i bilag III, skal
den tekniske dokumentation indeholde oplysninger og resultater af test som omhandlet i bilag II og IV.
De tests, der er omhandlet i bilag IV, punkt 4, udføres på
grundlag af en trinvis fremgangsmåde. Denne fremgangsmåde
defineres i et dokument med teknisk vejledning, der skal
vedtages efter proceduren i artikel 12, stk. 2, senest den 8. april
2007. Det vejledende dokument specificerer også, når det er
relevant, de tests, for hvilke principperne for god laboratoriepraksis bør finde anvendelse.
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3.
Medlemsstatens kompetente myndighed skal ved modtagelsen af ansøgninger om dispensation i henhold til stk. 1 og 2
gennemgå ansøgningerne, vurdere, om de opfylder kravene til
dispensation, og informere Kommissionen om resultaterne
inden seks måneder efter modtagelsen af den fulde ansøgning.
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Artikel 6
Betingelser for dispensation

1. Hvis Kommissionen overvejer at give dispensation, skal
det ske efter proceduren i artikel 12, stk. 2, og på grundlag af
følgende kriterier:
Hvis medlemsstatens kompetente myndighed finder det
nødvendigt af hensyn til vurderingen af den risiko, som et stof
og/eller et præparat kan indebære, anmoder den, inden tre
måneder efter modtagelsen af ansøgningen, om yderligere
oplysninger, verifikations- og/eller kontroltest af disse stoffer
og/eller præparater eller deres omdannelsesprodukter, som de
er blevet underrettet om eller har modtaget information om i
henhold til denne forordning. Tidsfristen for medlemsstatens
kompetente myndigheds vurdering af sagen begynder først at
løbe, efter at de supplerende oplysninger er indgået i sagen.
Hvis de ønskede oplysninger ikke forelægges inden tolv
måneder, betragtes ansøgningen som ufuldstændig og dermed
ugyldig. I så fald finder artikel 6, stk. 2, ikke anvendelse.

Hvis der søges yderligere oplysninger om metabolitter, bør der
anvendes trinvise teststrategier for at sikre maksimal anvendelse
af in vitro-testmetoder og andre testmetoder uden dyreforsøg.

4.
Kommissionen kan, navnlig på grundlag af den evaluering, medlemsstaten foretager, give dispensation efter proceduren omhandlet i artikel 12, stk. 2. Før der gives dispensation,
foretager Kommissionen om nødvendigt en yderligere evaluering af de forhold, der er omhandlet i stk. 3 i nærværende
artikel. Den træffer afgørelse inden tolv måneder efter modtagelsen af medlemsstatens vurdering, undtagen i det tilfælde, der
er omhandlet i artikel 5, stk. 4 og 6, i afgørelse 1999/468/EF,
hvor tidsrummet er atten måneder.

5.
Sådanne dispensationer kan indebære tilladelse eller
begrænsning af eller strenge restriktioner for markedsføringen
og anvendelsen af overfladeaktive stoffer som indholdsstoffer i
vaske- og rengøringsmidler, afhængigt af resultaterne af den
supplerende risikovurdering, jf. bilag IV. De kan inkludere en
udfasningsperiode for markedsføringen og anvendelsen af overfladeaktive stoffer som indholdsstoffer i vaske- og rengøringsmidler. Kommissionen kan tage en dispensation op til fornyet
vurdering, så snart der foreligger oplysninger, der kan begrunde
en større revision af den tekniske dokumentation, som indgik i
dispensationsansøgningen. Efter anmodning forelægger fabrikanten til dette formål Kommissionen en teknisk dokumentation, der er opdateret med hensyn til de punkter, der er anført i
bilag IV, punkt 2. På grundlag af de opdaterede oplysninger
kan Kommissionen beslutte at forlænge, ændre eller ophæve
dispensationen. Stk. 1-4 og stk. 6 i denne artikel samt artikel 6
finder tilsvarende anvendelse.

6.
Kommissionen offentliggør listen over de overfladeaktive
stoffer, for hvilke der er givet dispensation, med angivelse af
betingelser eller begrænsninger for anvendelsen, jf. bilag V.

— snæver anvendelse, frem for bred anvendelse
— udelukkende specifik erhvervsmæssig og/eller institutionel
anvendelse
— de miljø- og sundhedsrisici, som er forbundet med salgsmængden og forbrugsmønstret i hele Fællesskabet, er
begrænsede i forhold til de socioøkonomiske fordele,
herunder fødevaresikkerhed og hygiejnenormer.
2. Så længe Kommissionen ikke har taget stilling til en
ansøgning om dispensation, må det pågældende overfladeaktive
stof stadig markedsføres og bruges, forudsat at fabrikanten kan
dokumentere, at det overfladeaktive stof allerede blev anvendt
på Fællesskabets marked på tidspunktet for denne forordnings
ikrafttræden, og at ansøgningen om dispensation blev indgivet
inden to år fra denne dato.
3. Hvis Kommissionen afviser at give dispensation, skal den
gøre det inden tolv måneder efter at have modtaget den i
artikel 5, stk. 3, omhandlede vurdering fra en medlemsstat,
undtagen i det tilfælde, der er omhandlet i artikel 5, stk. 4 og
6, i afgørelse 1999/468/EF, hvor tidsrummet er atten måneder.
Kommissionen kan fastsætte en overgangsperiode, i hvilken
markedsføring og brug af det pågældende overfladeaktive stof
skal udfases. Denne overgangsperiode må ikke overstige to år
regnet fra datoen for Kommissionens afgørelse.
4. Kommissionen offentliggør i bilag VI listen over de overfladeaktive stoffer, der anses for ikke at være i overensstemmelse med denne forordnings bestemmelser.

Artikel 7
Test af overfladeaktive stoffer
Alle test, der er omhandlet i artikel 3 og 4 og i bilag II, III, IV
og VIII, skal foretages i overensstemmelse med de standarder,
der er omhandlet i bilag I, nr. 1, og i overensstemmelse med
testkravene i artikel 10, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 793/93.
Med henblik herpå er det tilstrækkeligt at anvende enten EN
ISO/IEC-standarden eller principperne for god laboratoriepraksis, undtagen for de test, hvor principperne for god laboratoriepraksis er gjort bindende. Hvis der er tale om overfladeaktive stoffer, der anvendes i vaske- og rengøringsmidler, som
blev markedsført før ovennævnte standards ikrafttræden, kan
eksisterende test, som er udført under anvendelse af den bedste
tilgængelige videnskabelige viden, og som er gennemført i
henhold til en standard, der kan sammenlignes med de i bilag 1
omhandlede standarder, accepteres fra sag til sag. Fabrikanten
eller medlemsstaten kan forelægge Kommissionen enhver sag,
som der er tvivl eller uenighed om. Der vil herefter blive truffet
afgørelse efter proceduren i artikel 12, stk. 2.
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Artikel 8
Medlemsstaternes pligter
1.
Medlemsstaterne udpeger den eller de myndigheder, der
er ansvarlige for at meddele og udveksle oplysninger om
forvaltningen af denne forordning, og underretter Kommissionen om disse myndigheders fulde navn og adresse.
2.
Hver medlemsstat meddeler de andre medlemsstater og
Kommissionen listen over godkendte laboratorier, herunder
deres fulde navn og adresse, som er kompetente og godkendt
til at udføre de test, der kræves i henhold til denne forordning.
Medlemsstaterne dokumenterer disse laboratoriers kompetence
i henhold til EN ISO/IEC 17025-standarden, der er omhandlet i
bilag I, nr. 1. Dette krav anses for at være opfyldt, hvis
medlemsstaten har kontrolleret, at laboratorierne har overholdt
principperne for god laboratoriepraksis i overensstemmelse
med artikel 2 i direktiv 2004/9/EF.
3.
Hvis en medlemsstats kompetente myndighed har grund
til at antage, at et godkendt laboratorium ikke har den kompetence, der er omhandlet i stk. 2, rejser den spørgsmålet i det i
artikel 12 omhandlede udvalg. Hvis Kommissionen vurderer, at
laboratoriet ikke har den krævede kompetence som omhandlet
i stk. 2, fjernes navnet på det godkendte laboratorium fra den i
stk. 4 omhandlede liste. Artikel 15, stk. 2, finder anvendelse,
undtagen i tilfælde, hvor laboratorier erklærer, at de overholder
kravene for god laboratoriepraksis, i hvilke tilfælde bestemmelserne om manglende overholdelse i artikel 5 og 6 i direktiv
2004/9/EF finder anvendelse.
4.
Kommissionen offentliggør listen over kompetente
myndigheder, jf. stk. 1, og godkendte laboratorier, jf. stk. 2, en
gang årligt i Den Europæiske Unions Tidende, for så vidt der er
sket ændringer.

Artikel 9
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2. Når præparater og/eller stoffer, der er omfattet af denne
forordning, markedsføres, er fabrikanten ansvarlig for korrekt
gennemførelse af de relevante test som anført ovenfor. Han skal
også råde over dokumentation om de gennemførte test som
belæg for, at denne forordnings krav er opfyldt, og for, at han
har lov til at udnytte ejendomsretten til de testresultater, der
ikke allerede er offentligt tilgængelige.
3. Fabrikanter, der markedsfører præparater omfattet af
denne forordning, skal efter anmodning straks og gratis stille et
datablad med alle indholdsstofferne som anført i bilag VII,
punkt C, til rådighed for alt lægeligt personale.
Dette berører ikke en medlemsstats ret til at kræve, at et sådant
datablad stilles til rådighed for et specifikt offentligt organ, som
medlemsstaten har udpeget til at levere disse oplysninger til
lægeligt personale.
Oplysningerne på databladet behandles som fortrolige af det
specifikke organ og det lægelige personale og anvendes kun til
lægelige formål.

Artikel 10
Kontrolforanstaltninger
1. Medlemsstaternes kompetente myndigheder kan, når det
er hensigtsmæssigt, anvende alle nødvendige kontrolforanstaltninger for vaske- og rengøringsmidler på markedet, der sikrer,
at produktet opfylder bestemmelserne i denne forordning. Referencemetoden er de test- og analysemetoder, der er omhandlet
i bilag VIII. Disse kontrolforanstaltninger forpligter ikke fabrikanter til at gentage test udført af laboratorier, der opfylder
betingelserne i artikel 8, stk. 2, eller til at betale for gentagelse
af test eller yderligere test, forudsat at den oprindelige test har
vist, at vaske- og rengøringsmidlerne eller de overfladeaktive
stoffer, der er anvendt som indholdsstoffer i vaske- og rengøringsmidlerne, er i overensstemmelse med bestemmelserne i
denne forordning.

Oplysninger, der skal indgives af fabrikanterne
1.
Uden at dette berører artikel 17 i direktiv 1999/45/EF,
stiller fabrikanter, der markedsfører de præparater og/eller
stoffer, der er omfattet af denne forordning, følgende til
rådighed for medlemsstaternes kompetente myndigheder:

2. Hvis der er tvivl om, hvorvidt en test foretaget i henhold
til metoderne i bilag II, III, IV eller VIII har givet falske positive
resultater, meddeler medlemsstatens kompetente myndigheder
Kommissionen dette, og Kommissionen kontrollerer i overensstemmelse med proceduren i artikel 12, stk. 2, disse resultater
og træffer de nødvendige foranstaltninger.

— oplysninger om et eller flere resultater af de test, der er
nævnt i bilag III
— for de overfladeaktive stoffer, der ikke har bestået de i bilag
III omhandlede test, og for hvilke der er indgivet ansøgning
om dispensation, jf. artikel 5:
i) teknisk dokumentation om testresultater som nævnt i
bilag II
ii) teknisk dokumentation om testresultater og oplysninger
som nævnt i bilag IV.

Artikel 11
Mærkning
1. Bestemmelserne i denne artikel berører ikke bestemmelserne om klassificering, emballering og mærkning af farlige
stoffer og præparater i direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF.

L 104/8

Den Europæiske Unions Tidende

DA

2.
Følgende angivelser skal figurere på den emballage, hvori
vaske- og rengøringsmidler præsenteres for forbrugeren, med
let læselige, synlige og uudslettelige typer:

8.4.2004

2. Navnlig skal ændringer og tilføjelser, der er nødvendige
for anvendelsen af denne forordnings regler på vaske- og
rengøringsmidler, der er baseret på opløsningsmidler, vedtages
efter proceduren i artikel 12, stk. 2.

a) produktets navn og handelsnavn
b) navn eller handelsnavn eller varemærke samt fuldstændig
adresse og telefonnummer på den ansvarlige for markedsføringen
c) den adresse, eventuelle e-mail adresse og det telefonnummer, hvor det i artikel 9, stk. 3, omhandlede datablad
kan rekvireres.
Samme angivelser skal figurere på de dokumenter, der ledsager
vaske- og rengøringsmidler, der transporteres i løs vægt.

Artikel 14
Klausul vedrørende fri bevægelighed
Medlemsstaterne må ikke af grunde, der er omfattet af denne
forordning, forbyde, begrænse eller hindre markedsføring af
vaske- og rengøringsmidler og/eller af overfladeaktive stoffer til
vaske- og rengøringsmidler, der opfylder bestemmelserne i
denne forordning.

3.
På vaske- og rengøringsmidlers emballage skal være
anført indholdet i overensstemmelse med specifikationerne i
bilag VII, punkt A. Emballagen skal ligeledes være påført brugsanvisning og, om nødvendigt, særlige sikkerhedsforanstaltninger.

Medlemsstaterne kan, indtil der gennemføres en yderligere
harmonisering, opretholde eller fastsætte nationale regler for
anvendelse af fosfater i vaske- og rengøringsmidler.

4.
Desuden skal vaske- og rengøringsmidlers emballage, når
disse sælges til private som vaskemidler til tekstiler, være
forsynet med de angivelser, der er omhandlet i bilag VII, punkt
B.

Artikel 15

5.
Hvis en medlemsstat har et nationalt krav om, at mærkningen skal være affattet på de(t) nationale sprog, skal fabrikanten og distributøren opfylde dette krav med hensyn til de
angivelser, der er omhandlet i stk. 3 og 4.
6.
Stk. 1-5 berører ikke eksisterende nationale bestemmelser
ifølge hvilke grafiske gengivelser af frugt, som kan vildlede
brugeren med hensyn til anvendelsen af flydende produkter,
ikke må forefindes på den emballage, som vaske- og rengøringsmidler sælges i.

Artikel 12

Beskyttelsesklausul
1. Såfremt en medlemsstat har berettigede grunde til at
antage, at et bestemt vaske- og rengøringsmiddel, selv om det
opfylder kravene i denne forordning, udgør en sikkerheds- eller
sundhedsfare for mennesker eller dyr eller en risiko for miljøet,
kan den midlertidigt forbyde markedsføringen af dette vaskeog rengøringsmiddel på sit område eller midlertidigt kræve
særlige betingelser opfyldt herfor.
Den underretter omgående de øvrige medlemsstater og
Kommissionen herom og begrunder sin afgørelse.
2. Efter høring af medlemsstaterne eller, hvis det er hensigtsmæssigt, af det relevante tekniske eller videnskabelige udvalg i
Kommissionen, træffes der en afgørelse i sagen inden for en
periode på halvfems dage efter proceduren i artikel 12, stk. 2.

Udvalgsprocedure
1.

Kommissionen bistås af et udvalg.

2.
Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i
afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.
Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes
til tre måneder.
3.

Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 13
Tilpasning af bilagene
1.
Ændringer, der er nødvendige for at tilpasse bilagene,
vedtages efter proceduren i artikel 12, stk. 2, og skal i videst
muligt omfang følge europæiske standarder.

Artikel 16
Evaluering
1. Senest den 8. april 2007 foretager Kommissionen en
evaluering og forelægger en rapport og om fornødent et lovgivningsmæssigt forslag om anvendelse af fosfater med henblik på
gradvis udfasning eller begrænsning til særlige anvendelser.
2. Senest den 8. april 2009 foretager Kommissionen en
vurdering af anvendelsen af denne forordning, navnlig med
hensyn til overfladeaktive stoffers bionedbrydelighed; den foretager endvidere en evaluering og forelægger en rapport og om
fornødent et lovgivningsmæssigt forslag om
— anaerob bionedbrydelighed
— bionedbrydelighed af de vigtigste organiske indholdsstoffer i
vaske- og rengøringsmidler, der ikke er overfladeaktive
stoffer.
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Artikel 17

Artikel 18

Retsforskrifter, der ophæves

Sanktioner ved overtrædelse af bestemmelserne

1.
Følgende direktiver ophæves med virkning fra den 8.
oktober 2005.
— direktiv 73/404/EØF
— direktiv 73/405/EØF
— direktiv 82/242/EØF

1.

Senest den 8. oktober 2005 indfører medlemsstaterne:

— egnede lovgivningsmæssige eller administrative foranstaltninger, der anvendes i tilfælde af overtrædelse af denne
forordnings bestemmelser, og
— afskrækkende og effektive sanktioner, der står i et rimeligt
forhold til overtrædelsen.

— direktiv 82/243/EØF og
— direktiv 86/94/EØF.
2.
Henstilling 89/542/EØF ophæves med virkning fra den 8.
oktober 2005.
3.
Henvisninger til de ophævede direktiver skal betragtes
som henvisninger til denne forordning.
4.
På datoen for denne forordnings ikrafttræden ophæver
medlemsstaterne de love og administrative bestemmelser, der er
vedtaget i overensstemmelse med direktiverne i stk. 1 eller den
henstilling, der henvises til i stk. 2.

Dette omfatter foranstaltninger, der giver dem mulighed for at
tilbageholde partier af vaske- og rengøringsmidler, der ikke
overholder denne forordning.
2.

De underretter straks Kommissionen herom.
Artikel 19
Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft den 8. oktober 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Strasbourg, den 31. marts 2004.
På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

P. COX

D. ROCHE

Formand

Formand
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BILAG I
Standarder for akkreditering, god laboratoriepraksis og beskyttelse af dyr vedrørende de laboratorier, som er
kompetente og autoriseret til at levere de nødvendige tjenester til kontrol af, om vaske- og rengøringsmidler
opfylder kravene i denne forordning og bilagene hertil
1. Standarder, der anvendes på laboratorieniveau:
EN ISO/IEC 17025, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (Generelle krav
til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence).
Direktiv 2004/10/EF.
Rådets direktiv 86/609/EØF.
2. Standarder, der anvendes på niveauet for akkrediteringsorganer og myndigheder, der fører tilsyn med god laboratoriepraksis:
EN 45003, Calibration and testing laboratory accreditation system, general requirements for operation and recognition (Akkrediteringssystem for kalibrerings- og prøvningslaboratorier — Generelle krav til drift og anerkendelse).
Direktiv 2004/9/EF.
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BILAG II
TESTMETODER FOR PRIMÆR BIONEDBRYDELIGHED FOR OVERFLADEAKTIVE STOFFER I VASKE- OG
RENGØRINGSMIDLER
Primær bionedbrydelighed måles ved i biologisk nedbrudte væsker at måle det resterende niveau af overfladeaktive
moderstoffer. Dette bilag indeholder først en liste over de testmetoder, der er fælles for alle klasser af overfladeaktive
stoffer, og under punkt A til D de analytiske testprocedurer, der er specifikke for hver type overfladeaktivt stof.
Niveauet for primær bionedbrydelighed skal være mindst 80 % efter nedenstående testmetoder.
Referencemetoderne for laboratorietest af overfladeaktive stoffer i denne forordning er baseret på kontroltestproceduren
i OECD-metoden, jf. bilag VIII, punkt 1. Ændringer til kontroltestproceduren kan accepteres, hvis de opfylder EN ISO
11733.

Testmetoder
1. OECD-metoden, offentliggjort i OECD's tekniske rapport af 11. juni 1976 om »Proposed Method for the Determination of the Biodegradability of Surfactants in Synthetic Detergents«.
2. Den metode, der anvendes i Frankrig, godkendt ved »arrêté du 24 décembre 1987«, offentliggjort i Journal officiel de
la République française af 30. december 1987, s. 15385, og ved standard NF 73-260 af juni 1986, offentliggjort af
»Association française de normalisation« (Afnor).
3. Den metode, der anvendes i Tyskland, fastlagt ved »Verordnung über die Abbaubarkeit anionischer und nichtionischer
grenzflächenaktiver Stoffe in Wasch- und Reinigungsmitteln« af 30. januar 1977, offentliggjort i Bundesgesetzblatt af
1977, del I, s. 244, ændret ved »Verordnung« af 4. juni 1986, offentliggjort i Bundesgesetzblatt af 1986, del I, s. 851.
4. Den metode, der anvendes i Det Forenede Kongerige, benævnt »Porous Pot Test« og beskrevet i Technical Report No
70 (1978) fra Water Research Centre.
5. Kontroltestproceduren i OECD-metoden, beskrevet i bilag VIII, punkt 1 (inkl. eventuelle ændringer i driftsbetingelserne som foreslået i EN ISO 11733). Det er også denne referencemetode, der skal anvendes ved bilæggelse af tvister.

A. ANALYSEMETODER FOR ANIONISKE OVERFLADEAKTIVE STOFFER
Bestemmelsen af anioniske overfladeaktive stoffer i testene foretages ved hjælp af methylenblåt (Methylene Blue Active
Substance (MBAS)) efter de kriterier, der er fastlagt i bilag VIII, punkt 2. For de anioniske overfladeaktive stoffer, der ikke
reagerer på ovennævnte MBAS-metode, eller hvis det af hensyn til effektiviteten eller præcisionen forekommer mere
hensigtsmæssigt, anvendes der egnede specifikke instrumentelle analyser, f.eks. HPLC (High Performance Liquid Chromatography) og GC (gaskromatografi). Fabrikanten skal efter anmodning stille prøver af det pågældende rene overfladeaktive stof til rådighed for medlemsstaternes kompetente myndigheder.

B. ANALYSEMETODER FOR NONIONISKE OVERFLADEAKTIVE STOFFER
Bestemmelsen af nonioniske overfladeaktive stoffer i testene foretages ved hjælp af bismuth ((Bismuth Active Substance
(BiAS)) efter den analyseprocedure, der er fastlagt i bilag VIII, punkt 3.
For de nonioniske overfladeaktive stoffer, der ikke reagerer på ovennævnte BiAS-metode, eller hvis det af hensyn til
effektiviteten eller præcisionen forekommer mere hensigtsmæssigt, anvendes der egnede specifikke instrumentelle
analyser, f.eks. HPLC og GC. Fabrikanten skal efter anmodning stille prøver af det pågældende rene overfladeaktive stof
til rådighed for medlemsstaternes kompetente myndigheder.

C. ANALYSEMETODE FOR KATIONISKE OVERFLADEAKTIVE STOFFER
Bestemmelsen af kationiske overfladeaktive stoffer i testene foretages ved analyse med disulfinblåt (Disulfine Blue Active
Substance) (DBAS) efter følgende DBAS-procedurer:
Den metode, der anvendes i Tyskland, (1989) DIN 38 409 — Ausgabe: 1989-07.
For de kationiske overfladeaktive stoffer, der ikke reagerer på ovennævnte DBAS-metode, eller hvis det af hensyn til
effektiviteten eller præcisionen forekommer mere hensigtsmæssigt (dette skal begrundes), anvendes der egnede specifikke
instrumentelle analyser, f.eks. HPLC og GC. Fabrikanten skal efter anmodning stille prøver af det pågældende rene overfladeaktive stof til rådighed for medlemsstaternes kompetente myndigheder.
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D. ANALYSEMETODER FOR AMFOTERE OVERFLADEAKTIVE STOFFER

Bestemmelsen af amfotere overfladeaktive stoffer i testene foretages ved nedennævnte analyseprocedure:
1. Hvis der ikke er kationiske stoffer til stede:
Den metode, der anvendes i Tyskland, (1989) DIN 38 409-Teil 20.
2. I andre tilfælde:
Orange II-metoden (Boiteux, 1984).
For de amfotere overfladeaktive stoffer, der ikke reagerer på ovennævnte test, eller hvis det af hensyn til effektiviteten
eller præcisionen forekommer mere hensigtsmæssigt (dette skal begrundes), anvendes der egnede specifikke instrumentelle analyser, f.eks. HPLC og GC. Fabrikanten skal efter anmodning stille prøver af det pågældende rene overfladeaktive stof til rådighed for medlemsstaternes kompetente myndigheder.
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BILAG III
TESTMETODER FOR FULDSTÆNDIG BIONEDBRYDELIGHED (MINERALISERING) FOR OVERFLADEAKTIVE STOFFER I VASKE- OG RENGØRINGSMIDLER
A. Referencemetoden for laboratorietest af overfladeaktive stoffers fuldstændige bionedbrydelighed i denne forordning er
baseret på EN ISO-standard 14593: 1999 (CO2 headspace test).
Overfladeaktive stoffer i vaske- og rengøringsmidler anses for at være bionedbrydelige, hvis den målte bionedbrydelighed (mineralisering) efter en af fem følgende test (1) er mindst 60 % inden for otteogtyve dage:
1. EN ISO-standard 14593: 1999. Water quality. — Evaluation of ultimate aerobic biodegradability of organic
compounds in aqueous medium. — Analyse af uorganisk kulstof i lukkede beholdere (CO2 headspace test). Der
anvendes ikke præadaptation. Der anvendes ikke ti-dages-vindue (referencemetode).
2. Metode efter direktiv 67/548/EØF, bilag V, punkt C.4.C [kuldioxidudvikling — modificeret Sturm-test]: der
anvendes ikke præadaptation. Der anvendes ikke ti-dages-vindue.
3. Metode efter direktiv 67/548/EØF, bilag V, punkt C.4.E (Closed Bottle): der anvendes ikke præadaptation. Der
anvendes ikke ti-dages-vindue.
4. Metode efter direktiv 67/548/EØF, bilag V, punkt C.4.D (manometrisk respirometri): der anvendes ikke præadaptation. Der anvendes ikke ti-dages-vindue.
5. Metode efter direktiv 67/548/EØF, bilag V, punkt C.4.F (Miti: Ministry of International Trade and Industry, Japan):
der anvendes ikke præadaptation. Der anvendes ikke ti-dages-vindue.
B. Afhængigt af det overfladeaktive stofs fysiske egenskaber kan en af nedennævnte metoder anvendes, hvis det er behørigt begrundet (2) Det skal bemærkes, at beståelseskriteriet på mindst 70 % i disse metoder skal betragtes som ækvivalent med beståelseskriteriet på mindst 60 % i metoderne under punkt A. Om det er hensigtsmæssigt at benytte nedennævnte metoder, afgøres i hvert enkelt tilfælde ved bekræftelse, jf. forordningens artikel 5.
1. Metode efter direktiv 67/548/EØF, bilag V, punkt C.4.A (eliminering af opløst organisk kulstof (DOC)): der
anvendes ikke præadaptation. Der anvendes ikke ti-dages-vindue. Beståelseskriteriet for bionedbrydelighed målt
efter testen skal være mindst 70 % inden for otteogtyve dage.
2. Metode efter direktiv 67/548/EØF, bilag V, punkt C.4.B (modificeret OECD-screeningtest — eliminering af DOC):
der anvendes ikke præadaptation. Der anvendes ikke ti-dages-vindue. Beståelseskriteriet for bionedbrydelighed
målt efter testen skal være mindst 70 % inden for otteogtyve dage.
NB — Alle ovennævnte metoder fra Rådets direktiv 67/548/EØF findes også i publikationen: Classification, Packaging
and Labelling of Dangerous Substances in the European Union. Part 2: »Testing Methods«. European Commission
1997. ISBN 92-828-0076-8.

(1) Disse fem test anses for at være de mest egnede til overfladeaktive stoffer.
(2) DOC-metoderne kan give resultater med hensyn til fjernelse, men ikke om fuldstændig bionedbrydning. Manometrisk respirometri og
MITI vil i nogle tilfælde være uegnet, da den høje startkoncentration kan virke inhiberende.
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BILAG IV
SUPPLERENDE RISIKOVURDERING AF OVERFLADEAKTIVE STOFFER I VASKE- OG RENGØRINGSMIDLER
For overfladeaktive stoffer, som der foreligger en miljørisikovurdering af i forbindelse med direktiv 93/67/EØF eller
forordning (EØF) nr. 793/93 og forordning (EF) nr. 1488/94 og dokumenter med teknisk vejledning, skal denne risikovurdering ses i sammenhæng med den supplerende risikovurdering, der gennemføres som led i denne forordning.
Hvis det er sandsynligt, at der dannes vanskeligt nedbrydelige metabolitter, skal den supplerende risikovurdering, der
gennemføres som led i denne forordning, ses i sammenhæng med vurderinger foretaget på grundlag af direktiv 93/67/
EØF eller forordning (EØF) nr. 793/93. Dette vurderes i det enkelte tilfælde, specielt på grundlag af resultaterne af de
test, der er omhandlet i punkt 3 i dette bilag.
Undersøgelsen skal omfatte vandmiljøet. Det i artikel 12, stk. 2, nævnte udvalg kan fra sag til sag rekvirere supplerende
oplysninger vedrørende specifikke punkter i risikovurderingen. Supplerende oplysninger kan vedrøre andre dele af
miljøet, f.eks. spildevandsslam og jord. Der skal følges en trinvis fremgangsmåde vedrørende de oplysninger, der er
påkrævet for den tekniske dokumentation, der er omhandlet i artikel 5 og 9. Dokumentationen skal indeholde mindst de
oplysninger, der er beskrevet under punkt 1, 2 og 3 nedenfor.
For at teste mindst muligt og især for at undgå unødvendige dyreforsøg, bør de yderligere undersøgelser, der er
omhandlet under punkt 4.2.2, kun foretages, hvis sådanne oplysninger er nødvendige og står i forhold til indsatsen. Hvis
der er uenighed om omfanget af de supplerende oplysninger, der er påkrævet, kan der træffes afgørelse efter proceduren
i artikel 12, stk. 2.
Som omhandlet i artikel 13 kan retningslinjerne i dette bilag vedrørende afgørelser om meddelelse af dispensation
tilpasses i takt med de indhøstede erfaringer.
1.

Stoffets identitet (i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 67/548/EØF, bilag VII, punkt A).

1.1.

Navn

1.1.1. Navne i henhold til Iupac-nomenklaturen
1.1.2. Andre betegnelser
1.1.3. CAS-nummer og CAS-navn (hvis det foreligger)
1.1.4. Nummer i EINECS (1) eller Elincs (2) (hvis det foreligger)
1.2.

Bruttoformel og strukturformel

1.3.

Det overfladeaktive stofs sammensætning

2.

Oplysninger om det overfladeaktive stof

2.1.

Anvendt mængde af det overfladeaktive stof i vaske- og rengøringsmidler

2.2.

Oplysningerne om anvendelsesmønsteret under dette punkt skal være tilstrækkelige til en omtrentlig, men realistisk vurdering af det overfladeaktive stofs funktion og miljøets udsættelse for det overfladeaktive stof i forbindelse
med dets anvendelse i vaske- og rengøringsmidler. De skal bl.a. omfatte følgende:
— anvendelsernes betydning (samfundsmæssig værdi)
— brugsvilkår (scenarier for udslip)
— benyttede mængder
— mulige alternative produkter og deres egnethed (kvalitetsmæssige og økonomiske hensyn)
— vurdering af relevant miljøinformation.

3.

Oplysninger om potentielle vanskeligt nedbrydelige metabolitter
Der skal forelægges toksicitetsoplysninger vedrørende testvæsker. Hvis der ikke foreligger oplysninger om restprodukternes identitet, kan der anmodes om oplysninger som omhandlet i punkt 4.2.1, afhængigt af den potentielle
risiko og af betydningen og mængden af det overfladeaktive stof, der anvendes i vaske- og rengøringsmidler. I
tilfælde af tvist vedrørende disse oplysninger kan der træffes afgørelse efter proceduren i artikel 12, stk. 2.

(1) Den europæiske fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer.
(2) Den europæiske liste over anmeldte kemiske stoffer.
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Yderligere undersøgelser

4.1.

Test for bionedbrydelighed
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4.1.1. Præadapteret inokulum
Alle de i bilag III beskrevne test kan udføres med præadapteret inokulum som dokumentation for, at præadaptation er relevant for det overfladeaktive stof.
4.1.2. Test for inhærent bionedbrydelighed
Der skal indgå mindst en af følgende test:
— metode efter direktiv 67/548/EØF, bilag V, punkt C.12 (modificeret SCAS-test)
— metode efter direktiv 67/548/EØF, bilag V, punkt C.9 (Zahn-Wellens).
Hvis et stof ikke består testen for inhærent bionedbrydelighed, er det et tegn på mulighed for persistens, hvilket
generelt kan anses for at være tilstrækkeligt til at forbyde markedsføring af et sådant overfladeaktivt stof undtagen
i tilfælde, hvor de kriterier, der er anført i artikel 6, indikerer, at der ikke er nogen begrundelse for at afslå dispensation.
4.1.3. Bionedbrydelighedssimuleringstest med aktiveret slam
Følgende test skal indgå:
— metode efter direktiv 67/548/EØF, bilag V, punkt C.10 (herunder eventuelle ændringer i driftsbetingelserne
som foreslået i EN ISO 11733).
Hvis et stof ikke består bionedbrydelighedssimuleringstesten med aktiveret slam, kan det være et tegn på mulighed
for frigivelse af metabolitter ved spildevandsbehandlingen, hvilket generelt kan anses som belæg for, at der er
behov for en mere fuldstændig risikovurdering.
4.2.

Toksicitetstest af væsker fra bionedbrydningstest
Der skal om testvæsker fremlægges toksicitetsoplysninger om:

4.2.1. Kemiske og fysiske forhold, f.eks.:
— metabolittens identitet (og de analysemetoder, som er anvendt)
— vigtigste fysisk/kemiske egenskaber (vandopløselighed, octanol: vandfordelingskoefficient (Log Po/w osv.).
4.2.2. Virkninger på organismer. Testene skal udføres i overensstemmelse med principperne om god laboratoriepraksis
Fisk: som test anbefales testen i bilag V, punkt C.1, i direktiv 67/548/EØF
Dafnier: som test anbefales testen i bilag V, punkt C.2, i direktiv 67/548/EØF
Alger: som test anbefales testen i bilag V, punkt C.3, i direktiv 67/548/EØF
Bakterier: som test anbefales testen i bilag V, punkt C.11, i direktiv 67/548/EØF.
4.2.3. Nedbrydning
Biotisk: som test anbefales testen i bilag V, punkt C.5, i direktiv 67/548/EØF
Abiotisk: som test anbefales testen i bilag V, punkt C.7, i direktiv 67/548/EØF. Der skal fremlægges oplysninger,
der også omhandler metabolitternes potentiale for biokoncentrering og deres fordeling til sedimentfasen.
Desuden anbefales det, hvis nogle af metabolitterne mistænkes for at have hormonforstyrrende effekt, at fastslå
disse metabolitters mulige skadevirkninger, så snart der foreligger validerede test til vurdering af sådanne virkninger.
NB — Alle ovennævnte metoder findes også i publikationen: Classification, Packaging and Labelling of Dangerous
Substances in the European Union; Part 2: »Testing Methods«. European Commission 1997. ISBN 92-828-00768.
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BILAG V
LISTE OVER OVERFLADEAKTIVE STOFFER, DER HAR FÅET DISPENSATION
Følgende overfladeaktive stoffer i vaske- og rengøringsmidler, der har bestået test som anført i bilag II, men ikke bestået
test som anført i bilag III, kan markedsføres ved dispensation, jf. artikel 5, og i overensstemmelse med den procedure,
der er fastlagt i artikel 12, stk. 2.

Einecs er forkortelsen for European Inventory of Existing Commercial Substances den europæiske fortegnelse over
markedsførte kemiske stoffer). Fortegnelsen indeholder en endelig liste over samtlige stoffer, der var på fællesskabsmarkedet den 18. september 1981.
Elincs er listen over nye stoffer som defineret i Rådets direktiv 92/32/EØF af 30. april 1992 om syvende ændring af
direktiv 67/548/EØF om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer (1).

BILAG VI
LISTE OVER DE OVERFLADEAKTIVE STOFFER I VASKE- OG RENGØRINGSMIDLER, DER ER FORBUDT
ELLER UNDERLAGT BEGRÆNSNINGER
Det er konstateret, at følgende overfladeaktive stoffer i vaske- og rengøringsmidler ikke opfylder bestemmelserne i denne
forordning:

»EINECS« er forkortelsen for European Inventory of Existing Commercial Substances (på dansk: den europæiske fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer). Fortegnelsen indeholder en endelig liste over samtlige stoffer, der var på fællesskabsmarkedet den 18. september 1981.
»ELINCS« er listen over nye stoffer som defineret i Rådets direktiv 92/32/EØF.

(1) EFT L 154 af 5.6.1992, s. 1.
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BILAG VII
MÆRKNING OG DATABLAD FOR INDHOLDSSTOFFER
A. Indholdsmærkning
Følgende mærkningsbestemmelser gælder for emballage til vaske- og rengøringsmidler, der sælges til almindelige forbrugere.
Vægtprocentintervallerne:
— under 5 %
— 5 % eller derover, men under 15 %
— 15 % eller derover, men under 30 %
— 30 % eller derover
anvendes til at angive indholdet af nedennævnte indholdsstoffer, hvis disse er til stede i en koncentration på over 0,2
vægtprocent:
— fosfater
— fosfonater
— anioniske overfladeaktive stoffer
— kationiske overfladeaktive stoffer
— amfotere overfladeaktive stoffer
— nonioniske overfladeaktive stoffer
— iltbaserede blegemidler
— blegemidler med klor
— EDTA og salte heraf
— NTA (natriumsalt af nitrilotrieddikesyre) og salte heraf
— phenoler og halogenerede phenoler
— paradichlorbenzen
— aromatiske kulbrinter
— alifatiske kulbrinter
— halogenerede kulbrinter
— sæbe
— zeolit
— polycarboxylater.
Følgende indholdsstoffer skal angives uanset koncentrationen deraf:
— enzymer
— desinfektionsmidler
— optisk hvidt
— parfume.
Hvis der er anvendt konserveringsmidler, skal disse angives uanset koncentrationen deraf, om muligt under anvendelse
af den fælles nomenklatur, der er fastlagt i henhold til artikel 8 i Rådets direktiv 76/768/EØF af 27. juli 1976 om
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler (1).
Hvis der anvendes allergene parfumestoffer som sådan i koncentrationer, der overstiger 0,01 vægtprocent, som er opført
på listen over stoffer i bilag III, del 1, i direktiv 76/768/EØF, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2003/15/EF (2) med henblik på at medtage allergene parfumeindholdsstoffer fra den liste, der første gang blev fastsat af
Den Videnskabelige Komité for Kosmetiske Produkter og andre Forbrugsvarer end Levnedsmidler (SCCNFP) i udtalelse
SCCNFP/0017/98, skal de angives under anvendelse af nævnte direktivs nomenklatur på linje med alle andre parfumestoffer, der ved tilpasning til den tekniske udvikling senere tilføjes til bilag III, del 1, i direktiv 76/768/EØF.
(1) EFT L 262 af 27.9.1976, s. 169. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2003/83/EF (EUT L 238 af 25.9.2003, s. 23).
(2) EUT L 66 af 11.3.2003, s. 26.
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Hvis der efterfølgende af SCCNFP opstilles individuelle risikobaserede koncentrationsgrænser for allergene parfumestoffer,
foreslår Kommissionen i overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, at sådanne grænser vedtages for at erstatte ovennævnte
grænse på 0,01 %.
For vaske- og rengøringsmidler, der kun anvendes erhvervsmæssigt, og som ikke sælges til almindelige forbrugere,
behøver ovennævnte krav ikke at være opfyldt, hvis de tilsvarende oplysninger foreligger i form af tekniske datablade,
sikkerhedsdatablade eller på lignende egnet vis.
B. Mærkning vedrørende dosering
Som foreskrevet i artikel 11, stk. 4, gælder følgende bestemmelser om mærkning af emballage til vaske- og rengøringsmidler, der sælges til almindelige forbrugere. Emballagen til vaske- og rengøringsmidler, der sælges til almindelige forbrugere med henblik på anvendelse som vaskemiddel til tekstiler, skal mærkes med følgende oplysninger:
— Anbefalede mængder og/eller doseringsanvisninger udtrykt i milliliter eller gram svarende til en standardvaskemaskinfuld, for blødt, middelhårdt og hårdt vand og for vaskeprogrammer med og uden forvask.
— For kogevaskemidler antal standardvaskemaskinfulde »normalt snavset« tøj, og, for vaskemidler til sarte stoffer, antal
standardvaskemaskinfulde af let snavset tøj, der kan vaskes med pakkens indhold under anvendelse af middelhårdt
vand svarende til 2,5 millimol CaCO3/l.
— Et eventuelt medfølgende målebæger skal også mærkes med indhold i milliliter eller gram og mærkerne skal angive
den vaskemiddeldosering, der passer til en standardvaskemaskinfuld for blødt, middelhårdt og hårdt vand.
En standardvaskemaskinfuld er på 4,5 kg tørt tøj, når der er tale om kogevaskemidler, og 2,5 kg tørt tøj, når der er tale
om finvaskemidler, jf. definitionerne i Kommissionens beslutning 1999/476/EF af 10. juni 1999 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til vaskemidler (1). Et vaskemiddel anses for at være et kogevaskemiddel, medmindre fabrikantens anprisninger fremhæver skånsom vask (lav temperatur eller sarte fibre og farver).
C. Datablad for indholdsstoffer
Følgende bestemmelser gælder for angivelsen af indholdsstoffer i databladet, jf. artikel 9, stk. 3, i denne forordning.
Databladet skal indeholde vaske- og rengøringsmidlets navn og fabrikantens navn.
Alle indholdsstoffer skal anføres i aftagende orden efter vægt, og listen skal underopdeles efter følgende vægtprocentintervaller:
— 10 % eller derover
— 1 % eller derover, men under 10 %
— 0,1 % eller derover, men under 1 %
— under 0,1 %.
Urenheder betragtes ikke som indholdsstoffer.
Det almindelige kemiske navn eller IUPAC-navnet (2), CAS-nummeret og — hvis det foreligger — INCI-navnet (3) og
navnet i den europæiske farmakopé angives for hvert indholdsstof.
D. Offentliggørelse af liste over indholdsstoffer
Fabrikanterne offentliggør det ovenfor nævnte datablad på et websted, bortset fra følgende oplysninger:
— vægtprocentintervaller
— indholdsstoffer i parfume og æteriske olier
— indholdsstoffer i farvestoffer.
Denne forpligtelse finder ikke anvendelse på industri- og institutionsvaske- og rengøringsmidler, der indeholder overfladeaktive stoffer, eller på overfladeaktive stoffer til industri- og institutionsvaske- og rengøringsmidler, for hvilke der foreligger et teknisk datablad eller et sikkerhedsdatablad.

(1) EFT L 187 af 20.7.1999, s. 52. Senest ændret ved beslutning 2003/200/EF (EFT L 76 af 22.3.2003, s. 25).
(2) International Union of Pure and Applied Chemistry (Den Internationale Union for Ren og Anvendt Kemi).
(3) International Nomenclature Cosmetic Ingredient.
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BILAG VIII
Test- og analysemetoder
Følgende test- og analysemetoder skal anvendes ved medlemsstaternes kontrol af vaske- og rengøringsmidler på
markedet:

1.

Referencemetode (kontroltest)

1.1.

Definition
Denne metode beskriver en laboratoriemodel med aktiveret slam + sekundær sedimentation, der er beregnet til
at simulere kommunal spildevandsbehandling. De beskrevne driftsbetingelser er fra de direktiver, der gik forud
for denne forordning. I forbindelse med denne testmetode kan der anvendes forbedrede driftsbetingelser på det
aktuelle tekniske niveau som omhandlet i EN ISO 11733.

1.2.

Nødvendigt udstyr
Målemetoden er baseret på anvendelse af et renseanlæg med aktiveret slam, der er skematiseret i figur 1 og
nærmere beskrevet i figur 2. Udstyret består af en beholder A til opbevaring af det kunstige spildevand, en doseringspumpe B, en beluftningsbeholder C, en sedimentationsbeholder D, en airliftpumpe E til returløb af det aktiverede slam og en beholder F til opsamling af det behandlede spildevand.
Beholderne A og F skal enten være af glas eller af et egnet plastmateriale og rumme mindst fireogtyve liter.
Pumpen B skal sikre en konstant tilførsel af kunstigt spildevand til beluftningsbeholderen; under normale anvendelsesforhold skal denne beholder indeholde tre liter blanding. Et sintret glas G, der benyttes til beluftning, er
anbragt i beholderen C øverst i dennes nedre kegle. Den luftmængde, der blæses ind af beluftningsanordningen,
skal registreres ved hjælp af et flowmeter H.

1.3.

Kunstigt spildevand
Til udførelse af denne test anvendes kunstigt spildevand. Der opløses pr. liter vandværksvand:
— 160 mg pepton
— 110 mg kødekstrakt
— 30 mg urinstof, CO(NH2)2
— 7 mg natriumchlorid, NaCl
— 4 mg calciumchlorid, CaCl2.2H2O
— 2 mg magnesiumsulfat, MgSO4.7H2O
— 28 mg dikaliumhydrogenphosphat, K2HPO4, og
— 10 ± 1 mg af det overfladeaktive stof.
Det kunstige spildevand skal fremstilles hver dag.

1.4.

Tilberedning af prøver
Ikke-sammensatte overfladeaktive stoffer kan undersøges uden forbehandling. Prøvernes indhold af overfladeaktive stoffer må bestemmes, for at fremstillingen af det kunstige spildevand (1.3) kan finde sted.

1.5.

Anlæggets virkemåde
Først fylder man beluftningsbeholderen C og sedimentationsbeholderen D med kunstigt spildevand. Sedimentationsbeholderen D skal fastgøres i en sådan højde, at beluftningsbeholderen C indeholder tre liter. Podning foretages ved at tilsætte 3 ml sekundært afløb af en god kvalitet, nylig opsamlet fra et rensningsanlæg, der
fortrinsvis behandler husspildevand. Afløbsprøven må opbevares under aerobe betingelser i perioden fra udtagningen til anvendelsen. Derefter sætter man lufttilførselsanordningen G, airliftpumpen E og doseringspumpen B
i gang. Det kunstige spildevand må passere gennem beluftningsbeholderen C med en hastighed på en liter pr.
time svarende til en gennemsnitlig opholdstid på tre timer.
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Beluftningen justeres på en sådan måde, at indholdet i beholderen C konstant holdes opslemmet, og at koncentrationen af opløst ilt er mindst 2 mg/l. Skumdannelse forhindres med passende midler; man må dog ikke
anvende skumdæmpningsmidler, der kan hæmme det aktiverede slam, eller som indeholder overfladeaktive
stoffer. Airliftpumpen E justeres på en sådan måde, at der opretholdes en kontinuerlig og regelmæssig recirkulation af aktiveret slam fra sedimentationsbeholderen D til beluftningsbeholderen C. Slam, der har samlet sig
øverst i beluftningsbeholderen C, på bunden af sedimentationsbeholderen D eller i slangerne, skal igen bringes i
cirkulation mindst én gang dagligt ved hjælp af børstning eller en anden egnet fremgangsmåde. Såfremt
slammet ikke sætter sig, kan man øge sedimentationsevnen ved at tilsætte 2 ml-portioner af en 5 % ferrichloridopløsning, om nødvendigt flere gange.
Overløbet fra sedimentationsbeholderen D opsamles i beholderen F i løbet af fireogtyve timer; derefter udtages
en prøve efter en omhyggelig opblanding. Beholderen F renses herefter omhyggeligt.
1.6.

Kontrol af måleudstyr
Det kunstige spildevands indhold af overfladeaktive stoffer (udtrykt i mg/l) bestemmes umiddelbart før anvendelsen.
Indholdet af overfladeaktive stoffer (udtrykt i mg/l) i overløbet, der er opsamlet i løbet af fireogtyve timer i
beholderen F, skal analyseres efter samme metode umiddelbart efter opsamlingen; hvis dette ikke er muligt, må
prøverne opbevares, så de ikke nedbrydes, helst ved frysning. Koncentrationen skal måles med en nøjagtighed
på 0,1 mg overfladeaktive stoffer pr. 1.
For at kontrollere, at processen forløber tilfredsstillende, måler man mindst to gange om ugen det kemiske
iltforbrug (COD) eller koncentrationen af opløst organisk kulstof (DOC) i det gennem glasfiber filtrerede
overløb, der er opsamlet i beholderen F, og i det filtrerede kunstige spildevand i beholderen A.
Reduktionen af COD og DOC flader ud, når en nogenlunde regelmæssig nedbrydning af overfladeaktive stoffer
opnås, det vil sige ved slutningen af indkøringsfasen angivet i figur 3.
Indholdet af tørstof i det aktiverede slam i beluftningsbeholderen skal bestemmes to gange om ugen (udtrykt i
g/l). Hvis dette er mere end 2,5 g/l, må den overskydende mængde aktiveret slam fjernes.
Nedbrydningstesten udføres ved stuetemperatur, der skal være nogenlunde konstant og holdes mellem 19 og
24 °C.

1.7.

Beregning af den biologiske nedbrydelighed
Nedbrydningsgraden af overfladeaktive stoffer udtrykt i procent skal beregnes dagligt på grundlag af indholdet
af overfladeaktive stoffer i det kunstige spildevand (udtrykt i mg/l) og i det tilsvarende overløb opsamlet i beholderen F.
De nedbrydningsværdier, man får, skal fremstilles grafisk som vist i figur 3.
Det overfladeaktive stofs biologiske nedbrydelighed skal beregnes som det aritmetiske gennemsnit af de værdier,
der er opnået i løbet af de enogtyve dage, som følger efter indkørings- og tilpasningsfasen. Inden for de enogtyve dage skal nedbrydningen have været regelmæssig, og anlægget skal have virket problemfrit. Indkøringsfasen
må under ingen omstændigheder overstige seks uger.
De daglige værdier for nedbrydeligheden beregnes med en nøjagtighed på 0,1 %, men det endelige resultat
afrundes til nærmeste hele procenttal.
I visse tilfælde kan prøveudtagningshyppigheden reduceres, men til beregning af gennemsnittet skal dog
benyttes mindst fjorten resultater, opnået i løbet af de enogtyve dage, der følger efter indkøringsfasen.

2.

Bestemmelse af anioniske overfladeaktive stoffer i forbindelse med bionedbrydelighedstest

2.1.

Princip
Metoden er baseret på det faktum, at det kationiske farvestof methylenblåt (MBAS) danner blå salte med anioniske overfladeaktive stoffer, som kan ekstraheres med chloroform. For at eliminere interferenser gennemføres
ekstraktionen først fra en alkalisk opløsning, hvorefter ekstraktet rystes med en sur opløsning af methylenblåt.
Absorbansen af den udskilte organiske fase måles fotometrisk ved bølgelængden med maksimal absorption,
650 nm.

2.2.

Reagenser og udstyr

2.2.1.

Bufferopløsning, pH = 10
24 g natriumbicarbonat, NaHCO3 P.A., og 27 g vandfrit natriumcarbonat, Na2CO3 P.A., opløses i deioniseret
vand og fortyndes til 1 000 ml.
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Neutral opløsning af methylenblåt
0,35 g methylenblåt P.A. opløses i deioniseret vand og fortyndes til 1 000 ml. Opløsningen tilberedes mindst
fireogtyve timer før brug. Absorbansen af den klare chloroformfase, målt i forhold til chloroform, må ikke overstige 0,015 pr. cm lagtykkelse ved 650 nm.

2.2.3.

Sur opløsning af methylenblåt
0,35 g methylenblåt P.A. opløses i 500 ml deioniseret vand og blandes med 6,5 ml H2SO4 (d = 1,84 g/ml).
Det fortyndes med deioniseret vand til 1 000 ml. Opløsningen tilberedes mindst fireogtyve timer før brug.
Absorbansen af den klare chloroformfase, målt i forhold til chloroform, må ikke overstige 0,015 pr. cm lagtykkelse ved 650 nm.

2.2.4.

Chloroform (trichlormethan), CHCl3 P.A., frisk destilleret

2.2.5.

Dodecylbenzensulfonsyremethylester

2.2.6.

Kaliumhydroxidopløsning i ethanol, KOH 0,1 M

2.2.7.

Ren ethanol, C2H5OH

2.2.8.

Svovlsyre, H2SO4 0,5 M

2.2.9.

Phenolphtaleinopløsning
1 g phenolphtalein opløses i 50 ml ethanol og tilsættes 50 ml deioniseret vand under stadig omrøring. Eventuelt bundfald frafiltreres.

2.2.10. Saltsyre i methanol: 250 ml koncentreret saltsyre P.A. og 750 ml methanol
2.2.11. Skilletragt, 250 ml
2.2.12. Målekolbe, 50 ml
2.2.13. Målekolbe, 500 ml
2.2.14. Målekolbe, 1 000 ml
2.2.15. Rundbundet kolbe med slib og tilbageløbssvaler, 250 ml; granulat til hindring af stødkogning
2.2.16. pH-meter
2.2.17. Fotometer til målinger ved 65 nm, med kuvetter på 1-5 cm
2.2.18. Groft filtrerpapir

2.3.

Fremgangsmåde
Analyseprøverne må ikke udtages gennem et skumlag.
Efter grundig rensning med vand skylles det apparatur, der anvendes til analysen, grundigt med saltsyre i
methanol (2.2.10) og derefter med deioniseret vand inden brug.
Filtrer tilløb og afløb fra det aktiverede slamanlæg umiddelbart efter prøveudtagning. De første 100 ml af filtraterne bortkastes.
En afmålt prøvemængde, om nødvendigt neutraliseret, anbringes i en 250 ml skilletragt (2.2.11). Prøvemængden bør indeholde mellem 20 og 150 µg MBAS. Med et MBAS-indhold i den lavere ende kan anvendes
op til 100 ml af prøven. Anvendes mindre end 100 ml, fortyndes til 100 ml med deioniseret vand. Der
tilsættes 10 ml bufferopløsning (2.2.1), 5 ml neutral opløsning af methylenblåt (2.2.2) og 15 ml chloroform
eller trichloromethan (2.2.4). Blandingen rystes regelmæssigt og ikke for voldsomt i et minut. Efter faseadskillelse overføres chloroformlaget til en anden skilletragt indeholdende 110 ml deioniseret vand og 5 ml sur
opløsning af methylenblåt (2.2.3). Blandingen rystes i et minut. Chloroformlaget hældes gennem et chloroformvædet bomuldsfilter, der i forvejen er renset i alkohol, over i en målekolbe (2.2.12).
De alkaliske og sure opløsninger ekstraheres tre gange, idet der anvendes 10 ml chloroform til den anden og
tredje ekstraktion. De kombinerede chloroformekstrakter filtreres gennem samme bomuldsfilter og fortyndes op
til mærket i 50 ml-kolben (2.2.12) med den chloroform, der er benyttet til rensning af bomulden. Chloroformopløsningens absorbans måles med et fotometer ved 650 nm i 1-5 cm-kuvetter i forhold til chloroform.
Under hele proceduren foretages en blindværdibestemmelse.
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Kalibreringskurve
Der tilberedes en kalibreringsopløsning fra standardopløsningen af dodecylbenzensulfonsyremethylester (tetrapropylen type molekylevægt 340) efter forsæbning til kaliumsaltet. Indholdet af MBAS beregnes som natriumdodecylbenzensulfonat (molekylevægt 348).
Der afvejes 400-450 mg dodecylbenzensulfonsyremethylester (2.2.5) med en nøjagtighed på 0,1 mg i en rundbundet kolbe og tilsættes 50 ml kaliumhydroxidopløsning i ethanol (2.2.6) og noget granulat til hindring af
stødkogning. Tilbageløbssvaleren anbringes, og der koges i en time. Efter afkøling vaskes svaleren og samleleddet af glas med ca. 30 ml ethanol, og dette ethanol tilsættes til kolbens indhold. Opløsningen titreres med
svovlsyre med phenolphtalein som indikator, indtil denne bliver farveløs. Opløsningen overføres til en
1 000 ml målekolbe (2.2.14), fortyndes op til mærket med deioniseret vand og blandes.
En del af denne stamopløsning fortyndes derefter yderligere. Der udtages 25 ml, som overføres til en 500 ml
målekolbe (2.2.13), fortyndes til mærket med deioniseret vand og blandes.
Denne standardopløsning indeholder:
E × 1,023 mg MBAS pr: ml
20 000
hvor E er prøvens vægt i mg.
Med henblik på fremstilling af kalibreringskurven udtages 1, 2, 4, 6 og 8 ml-portioner af standardopløsningen
og fortyndes til 100 ml med deioniseret vand. Derefter fortsættes som under 2.3, herunder en blindprøvebestemmelse.

2.5.

Beregning af resultater
Indholdet af anioniske overfladeaktive stoffer i prøven som MBAS aflæses af kalibreringskurven (2.4). MBASindholdet i prøven er givet ved:
mg MBAS × 1 000
¼ MBAS mg=l
V
hvor V = volumen i ml af den anvendte prøve.
Resultaterne udtrykkes som natriumdodecylbenzensulfonat (molekylevægt 348).

2.6.

Angivelse af resultater
Resultaterne udtrykkes som mg MBAS/l med en nøjagtighed på 0,1.

3.

Bestemmelse af nonioniske overfladeaktive stoffer i forbindelse med bionedbrydelighedstest

3.1.

Princip
De overfladeaktive stoffer koncentreres og isoleres ved hjælp af gasstripning. I den anvendte prøve skal
mængden af det nonioniske overfladeaktive stof være mellem 250 og 800 µg.
Det afstrippede overfladeaktive stof opløses i ethylacetat.
Efter faseadskillelse og fordampning af opløsningsmidlet, fældes det nonioniske overfladeaktive stof i en vandig
opløsning med et modificeret Dragendorff-reagens (KBiI4 + BaCl2 + iseddike).
Bundfaldet frafiltreres og vaskes med iseddike, og det opløses i en ammoniumtartratopløsning. Det bismuth, der
er indeholdt i opløsningen, titreres potentiometrisk med en pyrrolidindithiocarbamatopløsning ved pH 4-5
under anvendelse af en poleret platinelektrode og med en kalomel- eller en sølv/sølvchloridelektrode som referenceelektrode. Metoden er anvendelig for nonioniske overfladeaktive stoffer, der indeholder 6-30 alkylenoxidgrupper.
Resultatet af titreringen multipliceres med den empiriske faktor 54 for at omforme resultatet til at udtrykke
mængden af referencestoffet: nonylphenol, der er kondenseret med 10 mol ethylenoxid (NP 10).

3.2.

Reagenser og udstyr
Reagenser skal fremstilles med ioniseret vand.

3.2.1.

Ren ethylacetat, frisk destilleret

3.2.2.

Natriumbicarbonat, NaHCO3 P.A.
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3.2.3.

Fortyndet saltsyre (HCl) [20 ml konc. saltsyre P.A. fortyndet op til 1 000 ml med vand]

3.2.4.

Methanol P.A., frisk destilleret, opbevares i glasflaske

3.2.5.

Bromcresolrødt, 0,1 g i 100 ml methanol

3.2.6.

Fældningsreagens: fældningsreagenset er en blanding af to rumfang af opløsning A og et rumfang af opløsning
B. Blandingen opbevares i en brun flaske og kan anvendes op til en uge efter sammenblandingen

3.2.6.1. Opløsning A
1,7 g basisk bismuthnitrat, BiO.NO3.H2O P.A., opløses i 20 ml iseddike, og rumfanget justeres til 100 ml med
vand. Derefter opløses 65 g kaliumiodid P.A. i 200 ml vand. De to opløsninger blandes i en 1 000 ml målekolbe, der tilsættes 200 ml iseddike (3.2.7), og der fyldes op til 1 000 ml med vand.
3.2.6.2. Opløsning B
290 g bariumchlorid, BaCl2.2H2O P.A., opløses i 1 000 ml vand.
3.2.7.

Iseddike, 99-100 % (lavere koncentrationer kan ikke anvendes)

3.2.8.

Ammoniumtartratopløsning: 12,4 g vinsyre P.A. og 12,4 ml ammoniakopløsning P.A. (d = 0,910 g/ml)
blandes, og der fyldes op til 1 000 ml med vand (eller der kan anvendes en ækvivalent mængde ammoniumtartrat P.A.)

3.2.9.

Fortyndet ammoniakopløsning: 40 ml ammoniakopløsning P.A. (d = 0,910 g/ml) fortyndes til 1 000 ml med
vand

3.2.10. Acetatbuffer: 40 g natriumhydroxid P.A. opløses i 500 ml vand i et bægerglas, og der afkøles. Der tilsættes
120 ml iseddike (3.2.7). Der blandes omhyggeligt, afkøles og overføres til en 1 000 ml målekolbe, hvorefter
der fyldes op til mærket med vand
3.2.11. Pyrrolidindithiocarbamatopløsning (i det følgende benævnt »carbatopløsning«): 103 mg natriumpyrrolidindithiocarbamat, C5H8NNaS2.2H2O, opløses i ca. 500 ml vand, der tilsættes 10 ml n-amyl-alkohol (pentan-1-ol)
P.A. og 0,5 g NaHCO3 P.A. og fyldes op til 1 000 ml med vand
3.2.12. Kobbersulfatopløsning (til standardisering af 3.2.11)
STAMOPLØSNING
1,249 g kobbersulfat, CuSO4.5H2O P.A., blandes med 50 ml 0,5 M svovlsyre, og der fyldes op til 1 000 ml
med vand.
STANDARDOPLØSNING
50 ml stamopløsning blandes med 10 ml 0,5 M H2SO4, og der fyldes op til 1 000 ml med vand.
3.2.13. Natriumchlorid P.A.
3.2.14. Gasstripningsapparat (se figur 5)
Den sintrede plades diameter skal være den samme som rørets indre diameter.
3.2.15. Skilletragt, 250 ml
3.2.16. Magnetomrører med 25-30 mm magnetpind
3.2.17. Gooch-filtertragt, diameter af den perforerede bundplade 25 mm, type G4
3.2.18. Cirkulært glasfiberfiltrerpapir, 27 mm i diameter og med fiberdiameter på 0,3-1,5 µm
3.2.19. To sugekolber med adaptorer og gummiringe på henholdsvis 500 ml og 250 ml
3.2.20. Potentiometer med skriver og med en poleret platinelektrode og en kalomel- eller en sølv/sølvchloridelektrode
som referenceelektrode med et 250 mV-område og med en automatburette på 20-25 ml, eller tilsvarende
udstyr til manuel betjening
3.3.

Fremgangsmåde

3.3.1.

Koncentrering og fraseparering af det overfladeaktive stof
Den vandige prøve filtreres gennem et groft filtrerpapir. De første 100 ml af filtratet bortkastes.
I stripningsapparatet, der i forvejen er skyllet med ethylacetat, anbringes en afmålt mængde af prøven, således
at den indeholder 250-800 µg nonionisk overfladeaktivt stof.
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For at opnå bedre separation tilsættes 100 g natriumchlorid og 5 g natriumbicarbonat.
Hvis rumfanget af prøven er mere end 500 ml, tilsættes disse salte i stripningsapparatet i fast form, og de
opløses ved gennemblæsning med nitrogen eller luft.
Hvis der er anvendt et mindre rumfang prøve, opløses saltene i 400 ml vand og hældes derefter i stripningsapparatet.
Der tilsættes vand, til overfladen når den øverste stophane.
100 ml ethylacetat hældes forsigtigt oven på den vandige fase.
Vaskeflasken i lufttilledningen (nitrogen eller luft) fyldes to tredjedele op med ethylacetat.
Der sendes en luftstrøm på 30-60 l/t gennem apparatet; det anbefales at anvende et flowmeter. Lufthastigheden
må øges gradvist i begyndelsen. Lufthastigheden må justeres på en sådan måde, at de to faser tydeligt forbliver
adskilte, således at en blanding af faserne og en opløsning af ethylacetat i vand undgås mest muligt. Luftstrømmen standses efter fem minutter.
Hvis rumfanget af den organiske fase er reduceret med mere end 20 % ved opløsning i vandfasen, må operationen gentages med formindsket lufthastighed.
Den organiske fase hældes fra i en skilletragt. Alt vand fra vandfasen i skilletragten — det må højst dreje sig om
nogle få ml — hældes tilbage i stripningsapparatet. Ethylacetatfasen filtreres gennem et tørt, groft filtrerpapir
over i et 250 ml bægerglas.
Der hældes yderligere 100 ml ethylacetat i stripningsapparatet, og der sendes igen nitrogen eller luft igennem i
fem minutter. Den organiske fase hældes fra i den samme skilletragt, som anvendtes ved den første separation,
den vandige fase bortkastes, og den organiske fase filtreres gennem det samme filtrerpapir, som den første
portion ethylacetat filtreredes igennem. Både skilletragten og filtrerpapiret skylles med 20 ml ethylacetat.
Ethylacetatekstraktet inddampes til tørhed på et vandbad (stinkskab). En svag luftstrøm blæses hen over overfladen for at accelerere fordampningen.

3.3.2.

Fældning og filtrering
Den tørre remanens fra 3.3.1 opløses i 5 ml methanol, der tilsættes 40 ml vand og 0,5 ml fortyndet HCl
(3.2.3), og blandingen omrøres med en magnetomrører.
Til denne blanding sættes 30 ml af fældningsreagenset (3.2.6) fra et måleglas. Bundfaldet fremkommer ved
fortsat omrøring. Efter omrøring i ti minutter henstår blandingen i mindst fem minutter.
Blandingen filtreres gennem en Gooch-filtertragt, hvor bunden er dækket af et glasfiberfiltrerpapir. Dernæst
vaskes filtrerpapiret under svag sugning med 2 ml iseddike. Derefter vaskes bægerglasset, magnetpinden og
filtertragten omhyggeligt med iseddike (ca. 40-50 ml). Det er ikke nødvendigt at overføre bundfaldet kvantitativt fra bægerglassets sider til filtrerpapiret, idet opløsningen af bundfaldet til titreringen føres tilbage til bægerglasset, der anvendtes ved fældningen, og det tilbageblevne bundfald vil da blive opløst.

3.3.3.

Opløsning af bundfaldet
Bundfaldet i filtertragten opløses ved tilsætning af varm (ca. 80 °C) ammoniumtartratopløsning (3.2.8) i tre
portioner, hver på 10 ml. Hver portion henstår nogle minutter i filtertragten, før den suges ned i kolben.
Sugekolbens indhold hældes over i bægerglasset, der anvendtes ved fældningen. Bægerglassets sider skylles med
yderligere 20 ml tartratopløsning for at opløse den sidste mængde bundfald.
Filtertragten, overdelen og sugekolben vaskes omhyggeligt med 150-200 ml vand, der føres over i bægerglasset,
der anvendtes ved fældningen.

3.3.4.

Titrering
Opløsningen omrøres med en magnetomrører (3.2.16), der tilsættes nogle få dråber bromcresolrødt (3.2.5), og
der tilsættes fortyndet ammoniakopløsning (3.2.9), indtil farven bliver violet (opløsningen er svagt sur fra rester
af eddikesyren, der anvendtes ved skylningen).
Derefter tilsættes 10 ml acetatbuffer (3.2.10), elektroderne dyppes ned i opløsningen, og der titreres med standard »carbatopløsningen« (3.2.11), idet burettespidsen netop er neddyppet i opløsningen.
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Titreringshastigheden bør ikke overstige 2 ml/min.
Ækvivalenspunktet er det sted, hvor der er vendetangent til titreringskurven.
Det vil observeres, at krumningen af titreringskurven nogle gange flader ud; dette kan undgås ved omhyggeligt
at rense platinelektroden (ved at polere med slibepapir).

3.3.5.

Blindværdibestemmelse
Samtidig udføres en blindværdibestemmelse gennem hele proceduren, idet der anvendes 5 ml methanol og
40 ml vand, svarende til instruktionen i 3.3.2. Blindværdititreringen bør ikke være over 1 ml, idet det modsatte
viser, at reagenserne (3.2.3, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9 og 3.2.10) ikke er tilstrækkeligt rene, f.eks. på grund af for stort
indhold af tungmetaller, og de må erstattes af nye. Der skal tages hensyn til blindværdien ved beregning af resultaterne.

3.3.6.

Kontrol af faktoren for »carbatopløsningen«
Faktoren for carbatopløsningen bestemmes hver dag inden brugen. For at gøre dette titreres 10 ml kobbersulfatopløsning (3.2.12) med »carbatopløsningen« efter tilsætning af 100 ml vand og 10 ml acetatbuffer (3.2.10).
Hvis mængden, der anvendes, er a ml, bliver faktoren f bestemt ved:
10
f ¼
a
og alle resultater af titreringen multipliceres med denne faktor.

3.4.

Beregning af resultater
Eftersom ethvert nonionisk overfladeaktivt stof har sin egen faktor, der afhænger af dets opbygning, især
længden af ethylenoxidkæden, henføres beregningerne til et standardstof. Til dette anvendes en nonylphenol
med ti ethylenoxidenheder (NP 10), der har en konverteringsfaktor på 0,054.
Ved at anvende denne faktor beregnes mængden af overfladeaktivt stof, der findes i en prøve, udtrykt som mg
NP 10-ækvivalenter, som følger:
(b-c) × f × 0,054 = mg nonionisk overfladeaktivt stof, beregnet i form af NP 10
hvor:
b = volumen af »carbatopløsning«, der er anvendt til prøven (ml)
c = volumen af »carbatopløsning«, der er anvendt til blindværdien (ml), og
f = faktoren for »carbatopløsningen«.

3.5.

Angivelse af resultater
Resultaterne angives i mg/l beregnet i form af NP 10 med en nøjagtighed på 0,1.

4.

Forbehandling af de anioniske overfladeaktive stoffer, der skal undersøges

4.1.

Indledende bemærkninger

4.1.1.

Behandling af prøverne
Anioniske overfladeaktive stoffer og sammensatte vaske- og rengøringsmidler behandles forud for bestemmelsen
af den biologiske nedbrydelighed ved kontroltesten, som følger:
PRODUKT

BEHANDLING

Anioniske overfladeaktive stoffer

Ingen

Sammensatte vaske- og rengøringsmidler

Alkoholisk ekstraktion efterfulgt af fraseparering af de
anioniske overfladeaktive stoffer ved ionbytning

Formålet med den alkoholiske ekstraktion er at fjerne de uopløselige og uorganiske bestanddele af handelsprodukter, da de under visse omstændigheder kan virke forstyrrende på nedbrydningstesten.
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Ionbytningsproceduren
Isolering og fraseparering af anioniske overfladeaktive stoffer fra sæbe, nonioniske og kationiske overfladeaktive
stoffer er nødvendig for at sikre en nøjagtig bestemmelse af den biologiske nedbrydelighed.
Dette opnås ved en ionbytningsteknik, hvor der anvendes et makroporøst ionbyttermateriale og elueringsvæsker
egnede til fraktioneringseluering. Man kan således isolere sæbe, anioniske og nonioniske overfladeaktive stoffer
ved én proces.

4.1.3.

Analytisk kontrol
Efter homogenisering bestemmes koncentrationen af anioniske overfladeaktive stoffer i vaske- eller rengøringsmidlet i overensstemmelse med analysemetoderne til bestemmelse af MBAS. Sæbeindholdet bestemmes ved en
passende analytisk metode.
Disse analyser af produktet er nødvendige for at beregne, hvor store mængder det er nødvendigt at anvende for
at fremstille fraktionerne til prøvning af den biologiske nedbrydelighed.
En kvantitativ ekstraktion er ikke nødvendig; man bør imidlertid tilsigte at få mindst 80 % af de anioniske overfladeaktive stoffer ekstraheret. Normalt opnås 90 % eller mere.

4.2.

Princip
Fra en homogen prøve (pulver, pasta eller tørret væske) fremstilles et ethanolekstrakt, der vil indeholde de overfladeaktive stoffer, sæbe og andre alkoholopløselige bestanddele af prøven af vaske- eller rengøringsmidlet.
Ethanolekstraktet inddampes til tørhed, opløses i en isopropanol/vand-blanding, og den opnåede opløsning
sendes gennem en kombineret stærkt sur kationbytter/makroporøs anionbytter, der er opvarmet til 50 °C.
Denne temperatur er nødvendig for at undgå udfældning af fede syrer i det sure miljø.
De nonioniske overfladeaktive stoffer forbliver i gennemløbet.
Sæbens fedtsyrer adskilles ved eluering med ethanol indeholdende CO2. De anioniske overfladeaktive stoffer fås
derefter som ammoniumsalte ved eluering med en vandig isopropanolopløsning af ammoniumbicarbonat. Disse
ammoniumsalte anvendes til bionedbrydelighedstesten.
Kationiske overfladeaktive stoffer, der kan forstyrre bionedbrydelighedstesten og de analytiske procedurer,
fjernes af kationbytteren, der er placeret oven på anionbytteren.

4.3.

Kemikalier og udstyr

4.3.1.

Deioniseret vand

4.3.2.

Ethanol, 95 % (v/v) C2H5OH (tilladt denatureringsmiddel: methylethylketon eller methanol)

4.3.3.

Isopropanol/vand-blanding (50/50 v/v):
— 50 rumfangsdele isopropanol, CH3CHOH.CH3, og
— 50 rumfangsdele vand (4.3.1)

4.3.4.

Opløsning af kuldioxid i ethanol (ca. 0,1 % CO2): under anvendelse af et rør med indbygget glasfilter ledes
kuldioxid, CO2, gennem ethanolen (4.3.2) i ti minutter. Anvend kun frisklavede opløsninger

4.3.5.

Ammoniumbicarbonatopløsning (60/40 v/v): 0,3 mol NH4HCO3 i 1 000 ml af en isopropanol/vand-blanding,
der består af 60 rumfangsdele isopropanol og 40 rumfangsdele vand (4.3.1)

4.3.6.

Kationbytter (KAT), stærkt sur, resistent mod alkohol (50-100 mesh)

4.3.7.

Anionbytter (AAT), makroporøs, Merck Lewatit MP 7080 (70-150 mesh) eller tilsvarende

4.3.8.

Saltsyre, 10 % HCl (w/w)

4.3.9.

2 000 ml rundbundet kolbe med slib og tilbagesvaler

4.3.10. 90 mm (diameter) sugefilterholder (som kan opvarmes) til papirfiltre
4.3.11. 2 000 ml sugekolbe
4.3.12. Ionbytterkolonne med varmekappe og hane: indre diameter 60 mm og indre højde 450 mm (se figur 4)
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4.3.13. Vandbad
4.3.14. Vacuumtørreovn
4.3.15. Termostat
4.3.16. Rotationsfordamper

4.4.

Fremstilling af ekstrakt og fraseparering af anioniske overfladeaktive stoffer

4.4.1.

Fremstilling af ekstrakt
Den mængde overfladeaktive stoffer, der er nødvendig til nedbrydningstesten, er ca. 50 g MBAS.
Normalt vil den mængde af produktet, der skal ekstraheres, ikke overstige 1 000 g, men det kan være nødvendigt at ekstrahere yderligere prøvemængder. Af praktiske grunde vil der i de fleste tilfælde være tale om højst
5 000 g ved fremstilling af ekstrakter til nedbrydningstesten.
Erfaringen har vist, at det er en fordel at foretage et antal mindre ekstraktioner frem for én større ekstraktion.
De opgivne ionbyttermængder er beregnet på en arbejdskapacitet på 600-700 m mol overfladeaktive stoffer og
sæbe.

4.4.2.

Isolering af alkoholopløselige bestanddele
Til 1 250 ml ethanol sættes 250 g af det vaske- eller rengøringsmiddel, der skal analyseres. Blandingen
opvarmes til kogning, og der koges med omrøring og tilbagesvaling i en time. Den varme alkoholopløsning
hældes over på et i forvejen til 50 °C opvarmet groft sugefilter, mens der suges kraftigt. Kolben og sugefiltret
vaskes med ca. 200 ml varm ethanol. Filtratet og vaskevæsken opsamles i en sugekolbe.
I tilfælde af, at det er en pasta eller et flydende produkt, der skal analyseres, sikres det, at der ikke er mere end
50 g anioniske overfladeaktive stoffer og 35 g sæbe i prøven. Denne vejede prøve inddampes til tørhed. Remanensen opløses i 2 000 ml ethanol og behandles som beskrevet ovenfor.
I tilfælde af pulvere med lav rumvægt (< 300 g/l) anbefales det at øge ethanolmængden til forholdet 20:1. Det
ethanoliske filtrat inddampes til tørhed, helst ved hjælp af en rotationsfordamper. Denne operation gentages,
hvis en større mængde ekstrakt kræves. Remanensen opløses i 5 000 ml isopropanol/vand-blanding.

4.4.3.

Fremstilling af ionbytterkolonner
KATIONBYTTERKOLONNE
600 ml kationbytter (4.3.6.) hældes op i et 3 000 ml bægerglas og dækkes ved tilsætning af 2 000 ml saltsyre
(4.3.8). Blandingen henstår i mindst to timer under lejlighedsvis omrøring.
Syren fradekanteres, og ionbyttermaterialet overføres til kolonnen (4.3.12) ved hjælp af deioniseret vand.
Kolonnen bør være forsynet med en prop af glasuld. Kolonnen udvaskes med deioniseret vand med en væskehastighed på 10-30 ml/min., indtil eluatet er chloridfrit.
Vandet fortrænges ved hjælp af 2 000 ml isopropanol/vand-blanding (4.3.3), der tilsættes med en hastighed på
10-30 ml/min. Ionbytterkolonnen er nu klar.
ANIONBYTTERKOLONNE
600 ml anionbytter (4.3.7) hældes op i et 3 000 ml bægerglas og dækkes ved tilsætning af 2 000 ml deioniseret vand.
Ionbytteren henstår til kvældning i mindst to timer.
Ionbyttermaterialet overføres til kolonnen ved hjælp af deioniseret vand. Kolonnen bør være forsynet med en
prop af glasuld.
Kolonnen udvaskes med 0,3 M ammoniumbicarbonatopløsning (4.3.5), indtil eluatet er chloridfrit. Dette kræver
ca. 5 000 ml opløsning. Der udvaskes igen med 2 000 ml deioniseret vand. Vandet fortrænges ved hjælp af
2 000 ml isopropanol/vand-blanding (4.3.3), der tilsættes med en hastighed på 10-30 ml/min. Ionbytterkolonnen er nu på OH-form og klar til brug.
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Ionbytningsproceduren
Ionbytterkolonnerne forbindes således, at kationbytterkolonnen er anbragt oven på anionbytterkolonnen.
Kolonnerne opvarmes til 50 °C ved hjælp af en termostat.
5 000 ml af opløsningen, der er fremstillet under 4.4.2, opvarmes til 60 °C og sendes gennem ionbytterkolonnerne med en hastighed på 20 ml/min. Kolonnerne udvaskes med 1 000 ml varm isopropanol/vand-blanding
(4.3.3).
For at isolere de anioniske overfladeaktive stoffer (MBAS) adskilles KAT-kolonnen fra AAT-kolonnen. Ved
anvendelse af 5 000 ml ethanol/CO2-opløsning ved 50 °C (4.3.4) elueres sæbens fedtsyrer ud af KAT-kolonnen.
Eluatet bortkastes.
Derefter elueres MBAS ud af AAT-kolonnen med 5 000 ml ammoniumbicarbonatopløsning (4.3.5), og eluatet
inddampes til tørhed på et dampbad eller i en rotationsfordamper.
Remanensen indeholder MBAS (som ammoniumsalt) og muligvis ikke-overfladeaktive anioner, som ikke har
nogen skadelig indvirkning på bionedbrydelighedstesten. Der tilsættes deioniseret vand, indtil et defineret
rumfang er opnået, og MBAS-indholdet bestemmes i en prøve. Opløsningen anvendes som en standardopløsning af anioniske overfladeaktive stoffer til bionedbrydelighedstesten. Opløsningen skal opbevares ved en
temperatur på under 5 °C.

4.4.5.

Regenerering af ionbyttermaterialet
Kationbytteren bortkastes efter brug.
Anionbyttermaterialet kan regenereres ved at sende yderligere ammoniumbicarbonatopløsning (4.3.5) gennem
kolonnen med en væskehastighed på ca. 10 ml/min., indtil eluatet er frit for anioniske overfladeaktive stoffer
(methylenblåt test).
For at vaske sendes derefter 2 000 ml isopropanol/vand-blanding (4.3.3) gennem anionbytteren. Anionbytteren
er herefter igen klar til brug.

5.

Forbehandling af de nonioniske overfladeaktive stoffer, der skal undersøges

5.1.

Indledende bemærkninger

5.1.1.

Behandling af prøverne
Nonioniske overfladeaktive stoffer og sammensatte vaske- og rengøringsmidler behandles forud for bestemmelsen af den biologiske nedbrydelighed ved kontroltesten, som følger:
PRODUKT

BEHANDLING

Nonioniske overfladeaktive stoffer

Ingen

Sammensatte vaske- og rengøringsmidler

Alkoholisk ekstraktion efterfulgt af fraseparering af de
nonioniske overfladeaktive stoffer ved ionbytning

Formålet med den alkoholiske ekstraktion er at fjerne de uopløselige og uorganiske bestanddele af handelsprodukter, da de under visse omstændigheder kan virke forstyrrende på nedbrydningstesten.

5.1.2.

Ionbytningsproceduren
Isolering og fraseparering af nonioniske overfladeaktive stoffer fra sæbe, anioniske og kationiske overfladeaktive
stoffer er nødvendig for at sikre en nøjagtig bestemmelse af den biologiske nedbrydelighed.
Dette opnås ved en ionbytningsteknik, hvor der anvendes et makroporøst ionbyttermateriale og elueringsvæsker
egnede til fraktioneringseluering. Man kan således isolere sæbe, anioniske og nonioniske overfladeaktive stoffer
ved én proces.

5.1.3.

Analytisk kontrol
Efter homogenisering bestemmes koncentrationen af anioniske og nonioniske overfladeaktive stoffer i vaskeeller rengøringsmidlet i overensstemmelse med analysemetoderne til bestemmelse af MBAS og BiAS. Sæbeindholdet bestemmes ved en passende analytisk metode.
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Denne analyse af produktet er nødvendig for at beregne, hvor store mængder det er nødvendigt at anvende for
at fremstille fraktionerne til prøvning af den biologiske nedbrydelighed.
En kvantitativ ekstraktion er ikke nødvendig; man bør imidlertid tilsigte at få mindst 80 % af de nonioniske
overfladeaktive stoffer ekstraheret. Normalt opnås 90 % eller mere.

5.2.

Princip
Fra en homogen prøve (pulver, pasta eller tørret væske) fremstilles et ethanolekstrakt, der vil indeholde de overfladeaktive stoffer, sæbe og andre alkoholopløselige bestanddele af prøven af vaske- eller rengøringsmidlet.
Ethanolekstraktet inddampes til tørhed, opløses i en isopropanol/vand-blanding, og den opnåede opløsning
sendes gennem en kombineret stærkt sur kationbytter/makroporøs anionbytter, der er opvarmet til 50 °C.
Denne temperatur er nødvendig for at undgå udfældning af fede syrer i det sure miljø. De nonioniske overfladeaktive stoffer fås fra eluatet efter inddampning.
Kationiske overfladeaktive stoffer, der kan forstyrre nedbrydningstesten og de analytiske procedurer, fjernes af
kationbytteren, der er placeret oven på anionbytteren.

5.3.

Kemikalier og udstyr

5.3.1.

Deioniseret vand

5.3.2.

Ethanol, 95 % (v/v) C2H5OH, (tilladt denatureringsmiddel: methylethylketon eller methanol)

5.3.3.

Isopropanol/vand-blanding (50/50 v/v):
— 50 rumfangsdele isopropanol, CH3CHOH.CH3, og
— 50 rumfangsdele vand (5.3.1)

5.3.4.

Ammoniumbicarbonatopløsning (60/40 v/v):
0,3 mol NH4HCO3 i 1 000 ml af en isopropanol/vand-blanding, der består af 60 rumfangsdele isopropanol og
40 rumfangsdele vand (5.3.1).

5.3.5.

Kationbytter (KAT), stærkt sur, resistent mod alkohol (50-100 mesh)

5.3.6.

Anionbytter (AAT), makroporøs, Merck Lewatit MP 7080 (70-150 mesh) eller tilsvarende

5.3.7.

Saltsyre, 10 % HCl w/w

5.3.8.

2 000 ml rundbundet kolbe med slib og tilbagesvaler

5.3.9.

90 mm (diameter) sugefilterholder (som kan opvarmes) til papirfiltre

5.3.10. 2 000 ml sugekolbe
5.3.11. Ionbytterkolonne med varmekappe og hane: indre diameter 60 mm og indre højde 450 mm (se figur 4)
5.3.12. Vandbad
5.3.13. Vacuumtørreovn
5.3.14. Termostat
5.3.15. Rotationsfordamper

5.4.

Fremstilling af ekstrakt og fraseparering af nonioniske overfladeaktive stoffer

5.4.1.

Fremstilling af ekstrakt
Den mængde overfladeaktive stoffer, der er nødvendig til nedbrydningstesten, er ca. 25 g BiAS.
Ved fremstilling af ekstrakter til nedbrydningstesten bør mængden af produktet, der tages i anvendelse,
begrænses til højst 2 000 g. Det kan derfor være nødvendigt at gentage operationen flere gange for at opnå en
mængde, der er tilstrækkelig til nedbrydningstesten.
Erfaringen har vist, at det er en fordel at foretage et antal mindre ekstraktioner frem for én større ekstraktion.
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Isolering af alkoholopløselige bestanddele
Til 1 250 ml ethanol sættes 250 g af det vaske- eller rengøringsmiddel, der skal analyseres. Blandingen
opvarmes til kogning, og der koges med omrøring og tilbagesvaling i en time. Den varme alkoholopløsning
hældes over på et i forvejen til 50 °C opvarmet groft sugefilter, mens der suges kraftigt. Kolben og sugefiltret
vaskes med ca. 200 ml varm ethanol. Filtratet og vaskevæsken opsamles i en sugekolbe.
I tilfælde af, at det er en pasta eller et flydende produkt, der skal analyseres, sikres det, at der ikke er mere end
25 g anioniske overfladeaktive stoffer og 35 g sæbe i prøven. Denne vejede prøve inddampes til tørhed. Remanensen opløses i 500 ml ethanol og behandles som beskrevet ovenfor. I tilfælde af pulvere med lav rumvægt
(< 300 g/l) anbefales det at øge ethanolmængden til forholdet 20:1.
Det ethanoliske filtrat inddampes til tørhed, helst ved hjælp af en rotationsfordamper. Denne operation
gentages, hvis en større mængde ekstrakt kræves. Remanensen opløses i 5 000 ml isopropanol/vand-blanding.

5.4.3.

Fremstilling af ionbytterkolonner

KATIONBYTTERKOLONNE
600 ml kationbytter (5.3.5.) hældes op i et 3 000 ml bægerglas og dækkes ved tilsætning af 2 000 ml saltsyre
(5.3.7). Blandingen henstår i mindst to timer under lejlighedsvis omrøring.
Syren fradekanteres, og ionbyttermaterialet overføres til kolonnen (5.3.11) ved hjælp af deioniseret vand.
Kolonnen bør være forsynet med en prop af glasuld. Kolonnen udvaskes med deioniseret vand med en væskehastighed på 10-30 ml/min., indtil eluatet er chloridfrit.
Vandet fortrænges ved hjælp af 2 000 ml isopropanol/vand-blanding (5.3.3), der tilsættes med en hastighed på
10-30 ml/min. Ionbytterkolonnen er nu klar.

ANIONBYTTERKOLONNE
600 ml anionbytter (5.3.6) hældes op i et bægerglas og dækkes ved tilsætning af 2 000 ml deioniseret vand.
Ionbytteren henstår til kvældning i mindst to timer. Ionbyttermaterialet overføres til kolonnen ved hjælp af
deioniseret vand. Kolonnen bør være forsynet med en prop af glasuld.
Kolonnen udvaskes med 0,3 M ammoniumbicarbonatopløsning (5.3.4), indtil eluatet er chloridfrit. Dette kræver
ca. 5 000 ml opløsning. Der udvaskes igen med 2 000 ml deioniseret vand.
Vandet fortrænges ved hjælp af 2 000 ml isopropanol/vand-blanding (5.3.3), der tilsættes med en hastighed på
10-30 ml/min. Ionbytterkolonnen er nu på OH-form og klar til brug.

5.4.4.

Ionbytningsproceduren
Ionbytterkolonnerne forbindes således, at kationbytterkolonnen er anbragt oven på anionbytterkolonnen.
Kolonnerne opvarmes til 50 °C ved hjælp af en termostat. 5 000 ml af opløsningen, der er fremstillet under
5.4.2, opvarmes til 60 °C og sendes gennem ionbytterkolonnerne med en hastighed på 20 ml/min. Kolonnerne
udvaskes med 1 000 ml varm isopropanol/vand-blanding (5.3.3).
For at isolere de nonioniske overfladeaktive stoffer opsamles eluatet og vaskevæsken, som inddampes til tørhed,
helst ved hjælp af en rotationsfordamper. Remanensen indeholder det ønskede BiAS. Der tilsættes deioniseret
vand, indtil et defineret rumfang er opnået, og BiAS-indholdet bestemmes i en prøve. Opløsningen anvendes
som en standardopløsning af nonioniske overfladeaktive stoffer til nedbrydningstesten. Opløsningen skal opbevares ved en temperatur på under 5 °C.

5.4.5.

Regenerering af ionbyttermaterialet
Kationbytteren bortkastes efter brug.
Anionbyttermaterialet kan regenereres ved at sende 5 000-6 000 ml ammoniumbicarbonatopløsning (5.3.4)
gennem kolonnen med en væskehastighed på ca. 10 ml/min., indtil eluatet er frit for anioniske overfladeaktive
stoffer (methylenblåt test). For at vaske sendes derefter 2 000 ml isopropanol/vand-blanding (5.3.3) gennem
anionbytteren. Anionbytteren er herefter igen klar til brug.
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Figur 1
Renseanlæg med aktiveret slam: grov skitse

A. Beholder til opvarmning af det kunstige spildevand
B. Doseringspumpe
C. Beluftningsbeholder (kapacitet: tre liter)
D. Sedimentationsbeholder
E. Air-liftpumpe
F. Beholder til opsamling af overløb
G. Sintret glas til beluftning
H. Flowmeter
I. Luft
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Figur 2
Renseanlæg med aktiveret slam: detaljeret skitse
(alle mål er i mm)

A. Væskeniveau
B. Hård pvc
C. Glas eller vandtæt plast (hård pvc)
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Figur 3
Beregning af den biologiske nedbrydelighed — Kontroltest

A. Indkøringsfase
B. Beregningsfase (enogtyvedage)
C. Let nedbrydeligt overfladeaktivt stof
D. Svært nedbrydeligt overfladeaktivt stof
E. Biologisk nedbrydning ( %)
F. Tid (i dage)
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Figur 4
Ionbytterkolonne med varmekappe
(alle mål er i mm)
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Figur 5
Gasstrippingsapparat
(alle mål er i mm)
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 649/2004
af 7. april 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 8. april 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 7. april 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).

8.4.2004

Den Europæiske Unions Tidende

DA

L 104/37

BILAG
til Kommissionens forordning af 7. april 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
624
999

104,4
48,9
120,5
124,3
99,5

0707 00 05

052
204
999

104,6
132,9
118,8

0709 10 00

220
999

56,4
56,4

0709 90 70

052
204
999

91,5
71,7
81,6

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
388
400
600
624
999

49,5
43,4
55,7
45,3
44,2
47,2
48,2
58,7
49,0

0805 50 10

052
400
999

40,0
52,1
46,1

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
388
400
404
508
512
524
528
720
804
999

50,7
82,5
120,9
100,2
76,7
68,4
75,3
75,4
79,7
122,0
85,2

0808 20 50

388
512
524
528
999

77,9
71,5
80,3
68,6
74,6

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. 650/2004
af 6. april 2004
om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af
12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (1),
under henvisning til Kommissionens forordning (EØF) nr.
2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser
til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en
EF-toldkodeks (2), særlig artikel 173, stk. 1, og,
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I henhold til artikel 173-177 i forordning (EØF) nr.
2454/93 skal Kommissionen fastsætte periodiske
enhedsværdier for de varer, der er anført i grupperingen
i forordningens bilag 26.

(2)

Anvendelsen af de regler og kriterier, som er fastsat i
ovennævnte artikler, på de oplysninger, der er blevet
meddelt Kommissionen i overensstemmelse med artikel
173, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2454/93, fører til fastsættelse af enhedsværdier for de pågældende varer som
angivet i bilaget til denne forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De enhedsværdier, der er nævnt i artikel 173, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2454/93, fastsættes som angivet i tabellen i
bilaget.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 9. april 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 6. april 2004.
På Kommissionens vegne
Erkki LIIKANEN

Medlem af Kommissionen

(1) JO L 302 af 19.10.1992, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2700/2000 (EFT L 311 af
12.12.2000, s. 17).
(2) JO L 253 af 11.10.1993, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 2286/
2003 (EFT L 343 af 31.12.2003, s. 1).
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BILAG
Varebeskrivelse

Enhedsværdibeløb/100 kg netto

Kode
Art, sort, KN-kode

EUR

DKK

SEK

GBP

1.10

Nye kartofler
0701 90 50

45,90

341,74

423,32

30,58

1.30

Spiseløg (bortset fra sætteløg)
0703 10 19

40,96

304,96

377,75

27,29

1.40

Hvidløg

137,07

1 020,55

1 264,17

91,33

0703 20 00
1.50

Porrer
ex 0703 90 00

66,37

494,17

612,14

44,22

1.80

Hvidkål og rødkål
0704 90 10

97,85

728,57

902,49

65,20

1.90

Broccoli (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck)
ex 0704 90 90

61,43

457,39

566,58

40,93

1.100

Kinakål
ex 0704 90 90

49,54

368,86

456,91

33,01

1.130

Gulerødder
ex 0706 10 00

33,21

247,27

306,30

22,13

1.140

Radiser
ex 0706 90 90

71,58

532,96

660,19

47,69

1.160

Ærter (Pisum sativum)
0708 10 00

319,56

2 379,32

2 947,30

212,92

1.170

Bønner:

1.170.1

— Bønner (Vigna-arter, Phaseolus-arter)
ex 0708 20 00

135,40

1 008,13

1 248,79

90,22

1.170.2

— Bønner (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi)
ex 0708 20 00

176,06

1 310,85

1 623,77

117,31

1.200

Asparges:

1.200.1

— Grønne
ex 0709 20 00

283,47

2 110,63

2 614,47

188,88

1.200.2

— Andre tilfælde
ex 0709 20 00

500,68

3 727,91

4 617,82

333,60

1.210

Auberginer
0709 30 00

188,64

1 404,56

1 739,85

125,69

1.220

Bladselleri (Apium graveolens L., var. Dulce (Mill.) Pers.)
ex 0709 40 00

63,39

472,01

584,69

42,24

1.230

Kantareller
0709 59 10

994,91

7 407,80

9 176,15

662,91

1.240

Sød peber
0709 60 10

224,94

1 674,86

2 074,67

149,88

1.270

Søde kartofler, hele, friske (bestemt til menneskeføde)
0714 20 10

124,32

925,67

1 146,64

82,84

2.30

Ananas, friske
ex 0804 30 00

92,32

687,37

851,45

61,51
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Varebeskrivelse

Enhedsværdibeløb/100 kg netto

Kode
Art, sort, KN-kode

2.40

Avocadoer, friske
ex 0804 40 00

2.50

Guvabær og mango, friske
ex 0804 50 00

2.60

Appelsiner, friske:

2.60.1

EUR

161,20

DKK

SEK

GBP

1 200,23

1 486,74

107,41

—

—

—

—

— Blod- og halvblodappelsiner
0805 10 10

—

—

—

—

2.60.2

— Navels, Naveliner, Navelater, Salustianer, Vernas, Valencialater,
Maltoser, Shamoutis, Ovalis, Trovita og Hamliner
0805 10 30

—

—

—

—

2.60.3

— Andre varer
0805 10 50

—

—

—

—

2.70

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

2.70.1

— Klementiner
ex 0805 20 10

113,94

848,40

1 050,92

75,92

2.70.2

— Monreales og satsumas
ex 0805 20 30

187,19

1 393,73

1 726,43

124,72

2.70.3

— Mandariner og wilkings
ex 0805 20 50

62,79

467,52

579,13

41,84

2.70.4

— Tangeriner og andre varer
ex 0805 20 70
ex 0805 20 90

74,05

551,38

683,00

49,34

2.85

Limefrugter (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), friske
0805 50 90

100,27

746,55

924,76

66,81

2.90

Grapefrugter, friske:

2.90.1

— Hvide
ex 0805 40 00

49,74

370,35

458,76

33,14

2.90.2

— Lyserøde
ex 0805 40 00

54,29

404,24

500,74

36,17

2.100

Druer til spisebrug
0806 10 10

125,91

937,48

1 161,27

83,89

2.110

Vandmeloner
0807 11 00

55,71

414,80

513,82

37,12

63,74

474,59

587,88

42,47

131,45

978,71

1 212,34

87,58

2.120

Meloner (bortset fra vandmeloner):

2.120.1

— Amarillo, Cuper, Honey Dew (herunder Cantalene), Onteniente, Piel
de Sapo (herunder Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro
ex 0807 19 00

2.120.2

— Andre varer
ex 0807 19 00

2.140

Pærer

2.140.1

— Pærer — Nashi (Pyrus pyrifolia),
Pærer — Ya (Pyrus bretscheideri)
ex 0808 20 50

—

—

—

—

2.140.2

— Andre varer
ex 0808 20 50

—

—

—

—

2.150

Abrikoser
0809 10 00

608,11

4 527,80

5 608,66

405,18

2.160

Kirsebær
0809 20 95
0809 20 05

338,62

2 521,26

3 123,13

225,62
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Varebeskrivelse

Enhedsværdibeløb/100 kg netto

Kode
Art, sort, KN-kode

EUR

DKK

SEK

GBP

2.170

Ferskener
0809 30 90

136,94

1 019,64

1 263,04

91,25

2.180

Nektariner
ex 0809 30 10

114,51

852,64

1 056,18

76,30

2.190

Blommer
0809 40 05

93,67

697,41

863,89

62,41

2.200

Jordbær

116,78

869,54

1 077,11

77,81

304,95

2 270,57

2 812,58

203,19

0810 10 00
2.205

Hindbær
0810 20 10

2.210

Frugter af Vaccinium myrtillus (blåbær)
0810 40 30

1 278,15

9 516,74

11 788,53

851,63

2.220

Kiwifrugter (Actinidia chinensis Planch.)
0810 50 00

145,75

1 085,21

1 344,27

97,11

2.230

Granatæbler
ex 0810 90 95

315,50

2 349,12

2 909,89

210,22

2.240

Kakifrugter (dadelblommer) (herunder Sharon-frugter)
ex 0810 90 95

283,21

2 108,70

2 612,07

188,70

2.250

Litchiblommer
ex 0810 90 30

—

—

—

—
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 651/2004
af 6. april 2004
om indstilling af fiskeri efter tunge fra fartøjer, som fører belgisk flag
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af
12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under
den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 21, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

I Rådets forordning (EF) nr. 2287/2003 af 19. december
2003 om fastsættelse for 2004 af fiskerimuligheder og
dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og
grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for
EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (2), fastsættes kvoterne for tunge for 2004.
For at overholde bestemmelserne om de kvantitative
begrænsninger af fangsterne af kvoterede bestande er det
nødvendigt, at Kommissionen fastsætter den dato, på
hvilken fiskeriet fra fiskerfartøjer, som fører en medlemsstats flag, har medført, at den tildelte kvote må anses for
at være opbrugt.
Ifølge de oplysninger, der er meddelt Kommissionen, har
fiskeriet efter tunge fra fartøjer, som fører belgisk flag
eller er registreret i Belgien, i farvandene i ICES-område

VII h, j og k, nået den tildelte kvote for 2004. Belgien
har forbudt fiskeri efter denne bestand fra den 20. marts
2004. Denne dato bør derfor også fastsættes i denne
forordning —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Fiskeriet efter tunge fra fartøjer, der fører belgisk flag eller er
registreret i Belgien, i ICES-område VII h, j og k, har medført, at
Belgiens kvote for 2004 må anses for at være opbrugt.
Fiskeriet efter tunge i ICES-område VII h, j og k, fra fartøjer, der
fører belgisk flag eller er registreret i Belgien, er forbudt
ligesom opbevaring om bord, omladning og landing af den
ovenfor nævnte bestand fanget i disse farvande af de nævnte
fartøjer efter denne forordnings anvendelsesdato.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra den 20. marts 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 6. april 2004.
På Kommissionens vegne
Jörgen HOLMQUIST

Generaldirektør for fiskeri

(1) EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr.
1954/2003 (EUT L 289 af 7.11.2003, s. 1).
(2) EUT L 344 af 31.12.2003, s. 1.

8.4.2004

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 104/43

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 652/2004
af 7. april 2004
om berigtigelse af forordning (EF) nr. 362/2004 om åbning af et præferencetoldkontingent for
import af rårørsukker med oprindelse i AVS-landene til forsyning af raffinaderierne i perioden fra
den 1. marts til den 30. juni 2004
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(2)

Forordning (EF) nr. 362/2004 bør derfor berigtiges og
henvisningen til løbenummeret udgå fra datoen for
nævnte forordnings anvendelse.

(3)

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

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 39, stk. 6, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Der har indsneget sig en fejl i Kommissionens forordning (EF) nr. 362/2004 (2), hvad angår løbenummeret på
det kontingent, der er åbnet ved nævnte forordning. Det
adskiller sig fra det løbenummer, som allerede er fastsat
for alle kontingenter for særligt præferencesukker for
produktionsårene 2003/04, 2004/05 og 2005/06 i
artikel 16, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr.
1159/2003 af 30. juni 2003 om gennemførelsesbestemmelser for produktionsårene 2003/04, 2004/05 og
2005/06 for indførsel af rørsukker i forbindelse med
visse toldkontingenter og præferenceaftaler og om
ændring af forordning (EF) nr. 1464/95 og (EF) nr. 779/
96 (3).

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 362/2004 udgår.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra den 1. marts 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 7. april 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 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).
(2) EUT L 63 af 28.2.2004, s. 18.
(3) EUT L 162 af 1.7.2003, s. 25. Ændret ved forordning (EF) nr. 96/
2004 (EUT L 15 af 22.1.2004, s. 3).
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 653/2004
af 7. april 2004
om åbning af licitation nr. 51/2004 EF over vinalkohol med henblik på nye industrielle anvendelser
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(5)

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

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 af
17. maj 1999 om den fælles markedsordning for vin (1), særlig
artikel 33, og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1623/2000 af 25.
juli 2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets
forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin for så vidt angår markedsmekanismer (2)
er der bl.a. fastsat gennemførelsesbestemmelser for afsætning af alkohollagre, der er opstået som følge af destillationer som omhandlet i artikel 27, 28 og 30 i forordning (EF) nr. 1493/1999, og som interventionsorganerne
ligger inde med.

Der sælges ved licitation nr. 51/2004 EF vinalkohol med
henblik på nye industrielle anvendelser. Alkoholen hidrører fra
destillationer som omhandlet i artikel 27, 28 og 30 i forordning (EF) nr. 1493/1999 og opbevares hos det franske interventionsorgan.
Der skal sælges en mængde på 100 000 hl ren alkohol (100 %
vol.). Beholdernes numre, oplagringsstederne og mængden af
ren alkohol (100 % vol.) i hver beholder er anført i bilaget.

Artikel 2
(2)

Der bør ifølge artikel 80 i forordning (EF) nr. 1623/
2000 gennemføres licitationer over vinalkohol med
henblik på nye industrielle anvendelser for at reducere
lagrene af EF-vinalkohol og muliggøre gennemførelsen
af industrielle projekter af begrænset omfang i Fællesskabet eller forarbejdning til varer bestemt til eksport til
industriel anvendelse. Den EF-vinalkohol, som medlemsstaterne oplagrer, består af mængder, der hidrører fra
destillationer som omhandlet i artikel 27, 28 og 30 i
Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999.

Salget gennemføres i overensstemmelse med artikel 79, 81, 82,
83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 og 101 i forordning (EF) nr. 1623/
2000 og artikel 2 i forordning (EF) nr. 2799/98.

Artikel 3
1. Buddene skal indgives til det interventionsorgan, der
ligger inde med den pågældende alkohol:

(3)

Siden den 1. januar 1999 skal til tilbudte priser og
sikkerhedsstillelserne ifølge Rådets forordning (EF) nr.
2799/98 af 15. december 1998 om den agromonetære
ordning for euroen (3) angives i euro og betalinger foretages i euro.

(4)

Der bør for indgivelsen af bud fastsættes minimumspriser, der er differentieret efter endelig anvendelseskategori.

(1) EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 1795/2003 (EUT L 262 af 14.10.2003, s. 13).
(2) EFT L 194 af 31.7.2000, s. 45. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1710/2003 (EUT L 243 af 27.9.2003, s. 98).
(3) EFT L 349 af 24.12.1998, s. 1.

Onivins-Libourne, Délégation nationale
17, avenue de la Ballastière,
boîte postale 231
F-33505 Libourne Cedex
tlf. (33-5) 57 55 20 00
telex 57 20 25
telefax (33-5) 57 55 20 59
eller fremsendes til dette interventionsorgan pr. anbefalet brev.
2. Buddene skal være indeholdt i en forseglet kuvert, der er
forsynet med angivelsen »Bud — licitation nr. 51/2004 EF med
henblik på nye industrielle anvendelser«, og denne skal igen
være anbragt i en kuvert adresseret til det pågældende interventionsorgan.
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3.
Buddene skal være det pågældende interventionsorgan i
hænde senest den 28. april 2004 kl. 12.00 (belgisk tid).
4.
Hvert bud skal være ledsaget af et bevis for, at der over
for det pågældende interventionsorgan, der ligger inde med det
pågældende alkohol, er stillet en deltagelsessikkerhed på
4 EUR/hl ren alkohol (100 % vol.).

L 104/45
Artikel 5

Formaliteterne for udtagning af prøver er fastlagt i artikel 98 i
forordning (EF) nr. 1623/2000. Prisen for prøverne er 10 EUR
pr. liter.
Interventionsorganet skal levere alle nødvendige oplysninger
om den alkohol, der er sat til salg.

Artikel 4

Artikel 6

Buddene skal have en minimumspris på 6,80 EUR/hl for ren
alkohol (100 % vol.) bestemt til fremstilling af bagergær,
26 EUR/hl for ren alkohol (100 % vol.) bestemt til fremstilling
af kemiske produkter af amin- og kloraltypen til eksport,
32 EUR/hl for ren alkohol (100 % vol.) bestemt til fremstilling
af »eau de cologne« til eksport og 7,50 EUR/hl for ren alkohol
(100 % vol.) bestemt til andre industrielle anvendelser.

Sikkerheden for korrekt gennemførelse er på 30 EUR/hl ren
alkohol (100 % vol.).
Artikel 7
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 7. april 2004.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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BILAG
LICITATION Nr. 51/2004 EF OVER ALKOHOL MED HENBLIK PÅ NYE INDUSTRIELLE ANVENDELSER
Oplagringssted, mængde og egenskaber for den alkohol, der sælges

Medlemsstat

Frankrig

Beholdernummer

Gennemførelsessted

Onivins-Longuefuye
F-53200 Longuefuye

Onivins-Port La Nouvelle
Av. Adolphe Turel, BP 62
F-11210 Port La Nouvelle

I alt

Antal hl ren
alkohol (100 %
vol.)

Henvisning til
forordning (EF)
nr. 1493/1999
Artikel

Alkoholtype

Alkoholindhold
(i % vil)

20

22 410

27

brut

+ 92

4

22 555

27

brut

+ 92

10

22 310

28

brut

+ 92

15

15 155

28

brut

+ 92

37

550

28

brut

+ 92

37

8 100

30

brut

+ 92

37

165

27

brut

+ 92

36

120

28

brut

+ 92

36

8 610

30

brut

+ 92

36

25

27

brut

+ 92

100 000
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 654/2004
af 7. april 2004
om ændring af forordning (EF) nr. 144/2004 for så vidt angår mængden af den løbende licitation
med henblik på salg på EF-markedet af blød hvede, som det franske interventionsorgan ligger inde
med
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 af
30. juni 1992 om den fælles markedsordning for korn (1),
særlig artikel 5, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 144/2004 (2)
blev der åbnet en løbende licitation med henblik på salg
på EF-markedet af 200 000 tons blød hvede, som det
franske interventionsorgan ligger inde med.
I den nuværende markedssituation bør de mængder blød
hvede, som det franske interventionsorgan ligger inde
med, og som udbydes til salg på EF-markedet, forhøjes
til 367 308 tons.

(3)

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
I forordning (EF) nr. 144/2004 foretages følgende ændringer:
1) I artikel 1, stk. 1, ændres »200 000 tons« til »367 308 tons«.
2) I titlen på bilaget ændres »200 000 tons« til »367 308 tons«.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 7. april 2004.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
1104/2003 (EUT L 158 af 27.6.2003, s. 1).
(2) EUT L 24 af 29.1.2004, s. 36.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 655/2004
af 7. april 2004
om ændring af forordning (EF) nr. 466/2001 for så vidt angår nitrat i levnedsmidler til spædbørn
og småbørn
(EØS-relevant tekst)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(4)

For at beskytte sundheden hos spædbørn og småbørn,
der er en sårbar befolkningsgruppe, bør der fastsættes en
lav grænseværdi, som kan overholdes ved hjælp af en
omhyggelig udvælgelse af de råvarer, der anvendes til
fremstilling af forarbejdede levnedsmidler baseret på
cerealier samt babymad.

(5)

Ved Kommissionens direktiv 2002/63/EF (5) fastsættes
der EF-metoder til prøveudtagning til officiel kontrol af
pesticidrester i og på vegetabilske og animalske
produkter, og direktiv 79/700/EØF (6) ophæves. Direktivets bestemmelser er egnede til at omfatte prøveudtagning til officiel kontrol af nitrat.

(6)

Forordning (EF) nr. 466/2001 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

De i denne forordning 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 forordning (EØF) nr. 315/93 af 8.
februar 1993 om fællesskabsprocedurer for forurenende stoffer
i levnedsmidler (1), særlig artikel 2, stk. 3,

efter høring af Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler,
og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 466/2001 (2) fastsættes der grænseværdier for bestemte forurenende
stoffer i levnedsmidler, herunder levnedsmidler til spædbørn og småbørn, der er omfattet af Kommissionens
direktiv 96/5/EF af 16. februar 1996 om forarbejdede
levnedsmidler baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn (3).

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
(2)

I henhold til forordning (EF) nr. 466/2001 skal der
senest den 5. april 2004 fastsættes særlige grænseværdier
for forurenende stoffer i levnedsmidler til spædbørn og
småbørn.

Bilag I til forordning (EF) nr. 466/2001 ændres som angivet i
bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2
(3)

1

Der er fastsat grænseværdier for nitrat ved forordning
(EF) nr. 466/2001, ændret ved forordning (EF) nr. 563/
2002 (4), på grundlag af udtalelse fra Den Videnskabelige
Komité for Levnedsmidler fra 1995. For at beskytte
folkesundheden, navnlig som følge af den mulige
sammenhæng med dannelse af kræftfremkaldende
stoffer, f.eks. nitrosaminer, bør nitratindholdet reduceres
så meget, som det med rimelighed er muligt.

( ) EFT L 37 af 13.2.1993, s. 1. Ændret ved Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s.
1).
2
( ) EFT L 77 af 16.3.2001, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
455/2004 (EUT L 74 af 12.3.2004, s. 11).
(3) EFT L 49 af 28.2.1996, s. 17. Senest ændret ved direktiv 2003/13/
EF (EUT L 41 af 14.12.2003, s. 33).
(4) EFT L 86 af 3.4.2002, s. 5.

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra den 1. oktober 2004.
Denne forordning finder ikke anvendelse på produkter, der
inden den 1. oktober 2004 er blevet markedsført i overensstemmelse med de gældende regler. Fødevarevirksomhedslederen skal kunne dokumentere, hvornår produkterne blev
markedsført.
(5) EFT L 187 af 16.7.2002, s. 30.
(6) EFT L 207 af 15.8.1979, s. 26.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 7. april 2004.
På Kommissionens vegne
David BYRNE

Medlem af Kommissionen

BILAG
I sektion 1 (Nitrat) i bilag I indsættes følgende som punkt 1.5:

Produkt

»1.5. Babymad og forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier til
spædbørn og småbørn (1) (2)

Grænseværdi
(mg NO3/kg)

200

Prøveudtagningsmetode

Referenceanalysemetode

Direktiv
2002/63/EF
(samme
forskrifter som for forarbejdede vegetabilske produkter og forarbejdede
animalske produkter)

(1) Babymad og forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier til spædbørn og småbørn som defineret i artikel 1 i direktiv 96/5/EF om
forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn. Grænseværdien vedrører produkterne, som de
udbydes klar til forbrug, eller som de tilberedes efter instrukser fra fabrikanten.
(2) Kommissionen reviderer senest den 1. april 2006 grænseværdierne for nitrat i levnedsmidler til spædbørn og småbørn under hensyntagen til den aktuelle videnskabelige og tekniske viden.«
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 656/2004
af 7. april 2004
om ændring af forordning (EØF) nr. 752/93 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning
(EØF) nr. 3911/92 om udførsel af kulturgoder
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3911/92 af 9.
december 1992 om udførsel af kulturgoder (1), særlig artikel 7,
efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Kulturgoder, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Kommissionens forordning (EØF) nr. 752/93 af 30.
marts 1993 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets
forordning (EØF) nr. 3911/92 om udførsel af kulturgoder (2) fastlagde modellen til standardtilladelsen til
udførsel, der skal anvendes for de kategorier af kulturgenstande, der er beskrevet i bilaget til forordning (EØF)
nr. 3911/92. Denne model er imidlertid ikke tilpasset
FN-modellen for handelsdokumenter og volder nogle
praktiske anvendelsesproblemer.
Derfor bør der udarbejdes en ny formularmodel, der er
tilpasset FN-modellen for handelsdokumenter; formularen bør ligeledes ledsages af forklarende bemærkninger,
så den kan udfærdiges ensartet og korrekt.
Ifølge forordning (EØF) nr. 752/93 skal formularen
udfyldes ved en mekanisk eller elektronisk fremgangsmåde eller i hånden. For at lette det administrative
arbejde bør det fastsættes, at medlemsstater, der ønsker
det og råder over de nødvendige tekniske midler, har
mulighed for at udfærdige dokumentet elektronisk.
For at sikre, at den udstedende myndighed vitterlig
modtager eksemplar 3 af formularen, bør det fastsættes,
at udpassagetoldstedet i EF's toldområde returnerer dette
eksemplar direkte til denne myndighed i stedet for at
udlevere det til eksportøren eller dennes repræsentant,
som fastsat i de nugældende bestemmelser.

2) Artikel 6, stk. 1, første punktum, affattes således:
»1. Ansøgeren udfylder rubrikkerne 1, 3, 6 til 21, 24 og i
givet fald 25 i ansøgningen og i de andre eksemplarer,
bortset fra den eller de rubrikker, der er givet tilladelse til at
fortrykke.«
3) I artikel 8 foretages følgende ændringer:
a) Stk. 1, første afsnit, affattes således:
»1. Det toldsted, der er bemyndiget til at modtage
udførselsangivelsen, sikrer sig, at de oplysninger, der er
anført på angivelsen eller i givet fald på ATA-carnetet,
svarer til dem, der er anført på udførselstilladelsen, og at
en reference til sidstnævnte er anført i rubrik 44 på
udførselsangivelsen eller på talonen i ATA-carnetet.«
b) Stk. 2 affattes således:
»2. Efter at have udfyldt rubrik 23 i eksemplar 2 og 3
leverer det toldsted, der er bemyndiget til at modtage
udførselsangivelsen, det eksemplar, der er beregnet for
indehaveren af tilladelsen, tilbage til eksportøren eller
dennes befuldmægtigede repræsentant.«
c) Stk. 3, sidste punktum, affattes således:
»Dette toldsted sætter sit stempel i rubrik 26 i dette
eksemplar, som det returnerer til den udstedende
myndighed.«
4) Artikel 16, stk. 3, første punktum, affattes således:
»3. Formularen til tilladelsen trykkes eller udfærdiges
elektronisk på et af EF's officielle sprog.«
5) Bilag I erstattes af teksten i bilaget til denne forordning.

Forordning (EØF) nr. 752/93 bør følgelig ændres —
Artikel 2

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Udførselstilladelser udstedt før den 30. juni 2004 forbliver
gyldige indtil den 30. juni 2005.

Artikel 1
I forordning (EØF) nr. 752/93 foretages følgende ændringer:
1) Artikel 3, stk. 3, første punktum, affattes således:
»3. Formularerne trykkes eller udfærdiges elektronisk og
udfyldes på et af Fællesskabets officielle sprog, der vælges af
den udstedende medlemsstats kompetente myndigheder.«
(1) EFT L 395 af 31.12.1992, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).
(2) EFT L 77 af 31.3.1993, s. 24. Ændret ved forordning (EF) nr. 1526/
98 (EFT L 201 af 17.7.1998, s. 47).

Artikel 3

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

Den anvendes fra den 1. juli 2004.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 7. april 2004.
På Kommissionens vegne
Frederik BOLKESTEIN

Medlem af Kommissionen
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BILAG
»BILAG I
FORMULARMODEL TIL STANDARDUDFØRSELSTILLADELSE
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FORKLARENDE BEMÆRKNINGER

1. Generelt
1.1. For at beskytte medlemsstaternes kulturarv er der ved Rådets forordning (EØF) nr. 3911/92 af 9. december 1992
indført krav om, at der skal udstedes tilladelse til at udføre kulturgoder.
I Kommissionens forordning (EØF) nr. 752/93 af 30. marts 1993 er der fastlagt en model til den formular, der
benyttes til udfærdigelse af standardudførselstilladelser. Formålet er at sikre, at kontrollen med udførslen af kulturgoder ved Fællesskabets ydre grænser bliver ensartet.
Kommissionens forordning (EF) nr. 1526/98 af 16. juli 1998 indfører to andre typer udførselstilladelser:
— Specifikke åbne tilladelser beregnet for et specifikt kulturgode, som eventuelt udføres midlertidigt fra EF på
regelmæssigt grundlag med henblik på anvendelse og/eller udstilling i et tredjeland
— Generelle åbne tilladelser, der kan udstedes til museer eller andre institutioner til at dække midlertidig udførsel
af ethvert af de goder, der hører til den faste samling, og som eventuelt udføres midlertidigt fra EF på regelmæssigt grundlag med henblik på udstilling i et tredjeland.
1.2. Formularen til standardudførselstilladelsen udfyldes i tre eksemplarer. Oplysningerne skal være læselige og må ikke
kunne slettes og skal helst indføres ved en mekanisk eller elektronisk fremgangsmåde. Udfyldes formularen i
hånden, benyttes blæk og blokbogstaver. Formularen må under ingen omstændigheder indeholde udstregninger,
overskrivninger eller andre rettelser.
1.3. Ubenyttede rubrikker overstreges, så der ikke senere kan indføjes noget.
Eksemplarerne identificeres ved deres nummerering og formål, jf. rubrikken i venstre margen. Sættet er ordnet i
følgende rækkefølge:
— Eksemplar 1: ansøgning, der opbevares af den udstedende myndighed (for hver medlemsstat angives, hvem
denne myndighed er). Hvis der er supplerende lister, anvendes så mange eksemplar 1 som nødvendigt, idet det
er op til de kompetente udstedende myndigheder at afgøre, om der bør udstedes en eller flere udførselstilladelser.
— Eksemplar 2: forelægges for det kompetente udførselstoldsted til støtte for udførselsangivelsen og opbevares af
indehaveren af tilladelsen, efter at det er påført toldstedets stempel.
— Eksemplar 3: forelægges for det kompetente udførselstoldsted og ledsager derefter forsendelsen til udgangstoldstedet i EF; efter påtegning returnerer udgangstoldstedet eksemplar 3 til den udstedende myndighed.

2. Rubrikker
Rubrik 1: Ansøger: navn eller firmanavn og fuldstændig adresse — bopæl eller hovedsæde.
Rubrik 2: Udførselstilladelse: forbeholdt de kompetente myndigheder.
Rubrik 3: Modtager: modtagerens fulde navn og adresse, samt det tredjeland, som kulturgodet definitivt eller midlertidigt
udføres til.
Rubrik 4: her angives om, der er tale om definitiv eller midlertidig udførsel.
Rubrik 5: Udstedende myndighed: her anføres den kompetente myndighed og den medlemsstat, der udsteder tilladelsen.
Rubrik 6: Ansøgerens repræsentant: udfyldes kun, når ansøgeren gør brug af en befuldmægtiget repræsentant.
Rubrik 7: Genstandens (genstandenes) ejer: navn og adresse.
Rubrik 8: Beskrivelse i henhold til bilaget til forordning (EØF) nr. 3911/92. Kategori(er) af kulturgode(r): Disse kulturgoder er
opdelt i kategorier, der nummereres fra 1 til 14. Det er tilstrækkeligt at anføre nummeret på kategorien.
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Rubrik 9: Beskrivelse af kulturgodet/kulturgoderne: Det specificeres, hvilken art kulturgode det drejer sig om (f.eks. maleri,
skulptur, bas-relief, negativ original eller positivkopi af film, møbler og genstande, musikinstrumenter), og der gives en
objektiv beskrivelse af kulturgodet.
— For genstande henhørende under kategori 12 anføres samlingens art og/eller geografiske oprindelse.
— For samlinger og genstande henhørende under det naturvidenskabelige område anføres den videnskabelige betegnelse.
— For samlinger af arkæologisk materiale, der omfatter et stort antal genstande er det tilstrækkeligt at give en generisk
beskrivelse, der skal være ledsaget af en attest eller et certifikat udstedt af den videnskabelige eller arkæologiske institution og en fortegnelse over genstandene.
Hvis der ikke er plads til at beskrive alle genstandene, vedlægger ansøgeren det nødvendige antal ekstra ark.
Rubrik 10: KN-kode: her anføres til orientering koden i den kombinerede nomenklatur.
Rubrik 11: Antal/mængde: her angives det nøjagtige antal kulturgoder, bl.a. når de udgør en enhed.
For film anføres antallet af spoler, format og længde.
Rubrik 12: Værdi i national valuta: her anføres kulturgodets værdi i den nationale valuta.
Rubrik 13: Grunden til kulturgodets (kulturgodernes) udførsel/Formålet med at anmode om udførselstilladelse: her anføres, om
det kulturgode, der skal udføres, er blevet solgt eller er bestemt til eventuelt salg, til udstilling, forelæggelse for ekspert,
reparation eller andre anvendelsesformål, og om det obligatorisk skal returneres.
Rubrik 14: Titel eller emne: for værker uden præcis titel, anføres emnet ved en kort beskrivelse af, hvad værket forestiller,
eller, når det drejer sig om film, hvad de handler om.
For så vidt angår videnskabelige instrumenter eller andre genstande, som umuligt kan specificeres, er det nok at udfylde
rubrik 9.
Rubrik 15: Dimensioner: kulturgodets eller kulturgodernes dimensioner i centimeter, og eventuelt dimensionerne på de
tilhørende sokler, holdere mv.
Hvis det drejer sig om komplekse eller særlige former, anføres dimensionerne i følgende rækkefølge: (H) × (B) × (D)
(højde × bredde × dybde).
Rubrik 16: Datering: kan genstanden ikke dateres nøjagtigt, anføres århundrede, del af århundrede (første fjerdedel,
første halvdel osv.) eller årtusind (især for kategori 1 eller 6).
For antikviteter, hvor der er fastsat en aldersgrænse (over 50 eller over 100 år gamle eller mellem 50 og 100 år gamle),
og hvor det derfor ikke er nok at angive århundredet, specificeres årstallet, i givet fald det omtrentlige årstal (f.eks.
omkring 1890, ca. 1950).
For film, hvor det præcise årstal ikke kendes, anføres årtiet.
For samlinger (arkiver eller biblioteker) anføres første og sidste dato.
Rubrik 17: Andre karakteristika: her anføres alle andre oplysninger om de formelle aspekter ved kulturgodet, som kan
tjene til identifikation: historiske oplysninger, forhold omkring udførelsen, tidligere ejere, bevaringsstand eller tilstand
efter restaurering, bibliografi, mærkning eller elektronisk kode mv.
Rubrik 18: Vedlagte dokumenter/særlige identifikationsmærker: der sættes kryds i de relevante bokse.
Rubrik 19: Ophavsmand, epoke, værksted og/eller stil: her anføres værkets ophavsmand, hvis denne oplysning er kendt og
dokumenteret. Drejer det sig om værker, der er fremstillet af flere i samarbejde, eller om kopier, anføres ophavsmændene
eller ophavsmanden til originalen, hvis denne/disse er kendt. Hvis værket kun er tillagt en enkelt kunstner, anføres »tillagt
…«.
Hvis ophavsmanden ikke kan angives, anføres værksted, skole eller stil (f.eks. Velázquez' værksted, den venetianske skole,
Ming-perioden, Louis XV-stil eller victoriansk stil).
For trykte dokumenter anføres udgivers navn, samt udgivelsesdato og -sted.
Rubrik 20: Materiale og fremstillingsteknik: der bør anføres så præcise oplysninger som overhovedet muligt i denne rubrik:
hvilke materialer der er anvendt, hvilken teknik der er benyttet (f.eks. oliemaleri, xylografi, kul- eller blyantstegning, støbning ved »cire perdue«, nitratfilm).
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Rubrik 21 (eksemplar 1): Ansøgning: skal udfyldes af ansøgeren eller dennes repræsentant, der således indestår for, at
oplysningerne i ansøgningen og i den vedlagte dokumentation er korrekte.
Rubrik 22: Den udstedende myndigheds underskrift og stempel: udfyldes af den kompetente myndighed, som også anfører
sted og dato på alle tre eksemplarer af tilladelsen.
Rubrik 23 (eksemplar 2 og 3): Udførselstoldstedets påtegning: udfyldes af det toldsted, hvor transaktionerne gennemføres,
og hvor udførselstilladelsen forelægges.
Ved udførselstoldsted forstås det toldsted, hvor udførselsangivelsen forelægges og udførselsformaliteterne opfyldes.
Rubrik 24: Fotografi(er) af kulturgodet (kulturgoderne): et farvefoto, (mindst 9 cm × 12 cm) limes på ansøgningsformularen. For at lette identificering af genstande i tre dimensioner kan der kræves fotografier fra forskellige sider af
genstanden.
Den kompetente myndighed skal bekræfte fotografiet ved at påføre sin underskrift og den udstedende myndigheds
stempel.
De kompetente myndigheder kan eventuelt kræve andre fotografier.
Rubrik 25: Ekstra ark: her anføres i givet fald antallet af de vedlagte ekstra ark.
Rubrik 26 (eksemplar 2 og 3): Udgangstoldsted: forbeholdt udgangstoldstedet.
Ved udgangstoldsted forstås det sidste toldsted, inden kulturgoderne forlader Fællesskabets toldområde.«

L 104/61

L 104/62

DA

Den Europæiske Unions Tidende

8.4.2004

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 657/2004
af 7. april 2004
om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2368/2002 om gennemførelse af Kimberley-processens
certificeringsordning for international handel med uslebne diamanter
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2368/2002 om
gennemførelse af Kimberley-processens certificeringsordning
for international handel med uslebne diamanter (1), senest
ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 101/2004 (2),
særlig artikel 20, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I henhold til artikel 20 i forordning (EF) nr. 2368/2002
kan listen i bilag II over deltagende parter i Kimberleyprocessens certificeringsordning ændres.

(2)

Formandskabet for Kimberley-processens certificeringsordning har i meddelelse af 1. april 2004 forelagt en
ajourført liste over de deltagende parter. Ajourføringen

af listen består i, at Singapore tilføjes som deltagende
part, mens Libanon fjernes fra listen. Bilag II skal derfor
ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

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

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 7. april 2004.
På Kommissionens vegne
Christopher PATTEN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 358 af 31.12.2002, s. 28.
(2) EUT L 15 af 22.1.2004, s. 20.
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BILAG
»BILAG II
Listen over deltagende parter i Kimberley-processens certificeringsordning og de kompetente myndigheder, de
har udpeget som omhandlet i artikel 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 og 20
ANGOLA
Ministry of Geology and Mines
Rua Hochi Min
Luanda
Angola

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

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

CANADA
— Internationalt:
Department of Foreign Affairs and International Trade
Peace Building and Human Security Division
Lester B Pearson Tower B — Room: B4-120
125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2
Canada
— Vedrørende model af det canadiske KP-certifikat:
Stewardship Division
International and Domestic Market Policy Division
Mineral and Metal Policy Branch
Minerals and Metals Sector
Natural Resources Canada
580 Booth Street, 10th Floor, Room: 10A6
Ottawa, Ontario Canada
K1A 0E4
— Generelle forespørgsler:
Kimberley Process Office
Minerals and Metals Sector (MMS)
Natural Resources Canada (NRCan)
10th Floor, Area A-7
580 Booth Street
Ottawa, Ontario Canada
K1A 0E4

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

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

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

BRASILIEN
Ministry of Mines and Energy
Esplanada dos Ministérios - Bloco »U« – 3° andar
70065-900 Brasilia-DF
Brasilien

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

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

Department of Trade and Industry
Hong Kong Special Administrative Region
Peoples Republic of China
Room 703, Trade and Industry Tower
700 Nathan Road
Kowloon
Hongkong
Kina
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DEN DEMOKRATISKE REPUBLIK CONGO

UNGARN

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

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

REPUBLIKKEN CONGO

INDIEN

Directorate General of Mines and Geology
Brazzaville
Republikken Congo

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

CÔTE D'IVOIRE
Ministry of Mines and Energy
BP V 91
Abidjan
Côte d'Ivoire

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

KROATIEN
Ministry of Economy
Zagreb
Republikken Kroatien

TJEKKIET
Ministry of Finance
Letenska 15
Prague 1
Tjekkiet

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

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

Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Eksterne Forbindelser/A/2
B-1049 Bruxelles

REPUBLIKKEN KOREA

GHANA

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

Precious Minerals Marketing Company (Ltd)
Diamond House
Kinbu Road
PO Box M. 108
Accra
Ghana

— Trade Policy Division
Ministry of Commerce, Industry and Enterprise
1 Joongang-dong, Kwacheon-City
Kyunggi-do
Korea

GUINEA
Ministry of Mines and Geology
BP 2696
Conakry
Guinea

DEN DEMOKRATISKE FOLKEREPUBLIK LAOS
Department of Foreign Trade
Ministry of Commerce
Vientiane
Laos

GUYANA
Geology and Mines Commission
PO Box 1028
Upper Brickdam
Stabroek
Georgetown
Guyana

LESOTHO
Commission of Mines and Geology
PO Box 750
Maseru 100
Lesotho
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MALAYSIA

SLOVENIEN

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

Ministry of Finance
Customs Office Ljubljana
Branch Airport Brnik
Zgornji Brnik 130 D
4210 Brnik Aerodrom
Republikken Slovenien

MAURITIUS

SYDAFRIKA

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

South African Diamond Board
240 Commissioner Street
Johannesburg
Sydafrika
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SRI LANKA
NAMIBIA
Diamond Commission
Ministry of Mines and Energy
Private Bag 13297
Windhoek
Namibia

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

SCHWEIZ
POLEN
Ministry of Economy, Labour and Social Policy
Plac Trzech Krzyzy 3/5
00-507 Warszawa
Polen

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

TAIWAN, PENGHU, KINMEN OG MATSU, særskilt toldområde
RUMÆNIEN
National Authority for Consumer Protection
Strada Georges Clemenceau Nr. 5, sectorul 1
Bucharest
Rumænien

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

TANZANIA
DEN RUSSISKE FØDERATION
Gokhran of Russia
14, 1812 Goda St.
121170 Moskva
Rusland

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

THAILAND
SIERRA LEONE
Ministry of Mineral Resources
Youyi Building
Brookfields
Freetown Sierra Leone

SINGAPORE
Ministry of Trade and Industry
100 High Street
#0901, The Treasury
Singapore 179434

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

TOGO
Directorate General — Mines and Geology
BP 356
216, Avenue Sarakawa
Lomé
Togo
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UKRAINE

VENEZUELA

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

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

— International Department
Diamond Factory »Kristall«
600 Letiya Street 21
21100 Vinnitsa
Ukraine
DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER
Dubai Metals and Commodities Centre
PO Box 63
Dubai
De Forenede Arabiske Emirater

VIETNAM
Export-Import Management Department
Ministry of Trade of Vietnam
31 Trang Tien
Hanoi 10 000
Vietnam
ZIMBABWE

USA
U.S. Department of State
2201 C St., N.W.
Washington D.C.
USA

Principal Minerals Development Office
Ministry of Mines and Mining Development
Private Bag 7709, Causeway
Harare
Zimbabwe«
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 658/2004
af 7. april 2004
om indførelse af endelige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse tilberedte eller
konserverede citrusfrugter (mandariner mv.)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3285/94 af 22. december 1994 om den fælles importordning og om ophævelse af forordning (EF) nr. 518/94 (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2474/
2000 (2), særlig artikel 7 og 16,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 519/94 af 7. marts 1994 om den fælles ordning for
indførsel fra visse tredjelande og ophævelse af forordning (EØF) nr. 1765/82, (EØF) nr. 1766/82 og (EØF)
nr. 3420/83 (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 427/2003 (4), særlig artikel 6 og 15,
efter konsultationer i det rådgivende udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 4 i henholdsvis forordning
(EF) nr. 3285/94 og (EF) nr. 519/94, og
ud fra følgende betragtninger:

1. PROCEDURE
(1)

Den 20. juni 2003 underrettede den spanske regering Kommissionen om, at udviklingen i importen
af tilberedte eller konserverede citrusfrugter (nemlig mandariner mv.) syntes at påkræve beskyttelsesforanstaltninger i henhold til forordning (EF) nr. 3285/94 og (EF) nr. 519/94, og afgav oplysninger,
der indeholdt de foreliggende beviser som fastsat på grundlag af artikel 10 i forordning (EF) nr.
3285/94 og artikel 8 i forordning (EF) nr. 519/94; og den anmodede Kommissionen om at træffe
beskyttelsesforanstaltninger i henhold til disse instrumenter.

(2)

Spanien hævdede, at der på det seneste havde været en betydelig og hurtig stigning i importen af
den pågældende vare både i absolutte tal og i forhold til produktionen og forbruget i Fællesskabet.
Spanien hævdede endvidere, at stigningen i den mængde, der importeredes til Fællesskabet, havde
haft negative virkninger for prisniveauet i Fællesskabet og for EF-producenternes markedsandel og
salgsmængde, hvilket havde forvoldt dem alvorlig skade. Spanien indstillede indtrængende, at der
hurtigst muligt blev vedtaget fællesskabsbeskyttelsesforanstaltninger.

(3)

Kommissionen underrettede alle medlemsstaterne om situationen og konsulterede dem vedrørende
vilkårene og betingelserne for importen, udviklingen i importen og den alvorlige skade eller faren
herfor samt om de forskellige aspekter af den økonomiske og handelsmæssige situation med hensyn
til de pågældende fællesskabsvarer.

(4)

Den 11. juli 2003 indledte Kommissionen en undersøgelse af, om der forelå alvorlig skade eller fare
herfor for fællesskabsproducenterne af tilsvarende varer eller af varer, der direkte konkurrerede med
den importerede vare.

(5)

Efter en indledende undersøgelse indførte Kommissionen midlertidige beskyttelsesforanstaltninger
mod importen af visse tilberedte eller konserverede citrusfrugter (nemlig mandariner mv.) ved
forordning (EF) nr. 1964/2003 (5) af 7. november 2003.

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

EFT L 349 af 31.12.1994, s. 53.
EFT L 286 af 11.11.2000, s. 1.
EFT L 67 af 10.3.1994, s. 89.
EUT L 65 af 8.3.2003, s. 1.
EUT L 290 af 8.11.2003, s. 3.
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(6)

Kommissionen fortsatte med en fuld undersøgelse af den pågældende vare og underrettede officielt
de eksporterende producenter, importørerne og deres repræsentative sammenslutninger, repræsentanterne for eksportlandene og producenterne i Fællesskabet herom.

(7)

Flere eksporterende producenter, EF-producenter og importører forelagde skriftlige redegørelser. Alle
interesserede parter, som anmodede om at blive hørt inden for den fastsatte frist, og som godtgjorde,
at de sandsynligvis ville blive berørt af resultatet af proceduren, og at der var særlige grunde til, at
de burde høres, blev indrømmet en høring. Parternes mundtlige og skriftlige bemærkninger blev
overvejet og taget i betragtning ved de endelige undersøgelsesresultater. Kommissionen indhentede
og efterprøvede alle de oplysninger, den fandt nødvendige med henblik på en endelig afgørelse.

2. UNDERSØGELSENS RESULTATER
2.1. DEN PÅGÆLDENDE VARE OG DEN TILSVARENDE ELLER DIREKTE KONKURRERENDE VARE

2.1.1. Den pågældende vare
(8)

Den vare, hvor udviklingen i importen ifølge de oplysninger, som Kommissionen har modtaget,
synes at give anledning til indførelse af beskyttelsesforanstaltninger, er visse forarbejdede eller
konserverede mandariner (herunder tangeriner og satsumas), klementiner, wilkings og andre
lignende krydsninger af citrusfrugter, ikke tilsat alkohol, tilsat sukker (»den pågældende vare«).

(9)

Den pågældende vare tariferes i øjeblikket under KN-kode 2008 30 55 og 2008 30 75. Disse KNkoder svarer til den pågældende vare i pakninger af nettovægt over 1 kg, henholdsvis 1 kg og
derunder.

(10)

Det fremgik af undersøgelsen, at den pågældende vare fremstilles ved at skrælle og opskære visse
typer små citrusfrugter (hovedsagelig satsumas) i segmenter, der derefter pakkes i sukkersirup (14 %
til 16 %). Skrælningen og segmenteringen kan enten ske manuelt eller maskinelt.

(11)

Den pågældende vare fremstilles i pakninger af forskellig vægt for at dække efterspørgslen fra såvel
forbrugermarkedet som catering- og fødevareindustrien. Langt størstedelen af forbrugermarkedet
dækkes af pakninger på 312 g nettovægt (175 g drænet vægt), selv om en større pakning på 850 g
(480 g) er ved at vinde markedsandel. Større pakninger, særlig på 2,65 kg (1 500 g) og 3,1 kg
(1 700 g), benyttes af catering- og fødevareindustrien, idet pakningen med 2,65 kg er den mest
populære.

(12)

Satsumas, klementiner og andre små citrusfrugter er almindeligvis kendt under det kollektive navn
»mandariner«. De fleste af disse forskellige frugter kan anvendes friske eller til presning af saft eller
konservering. De minder om hinanden, og faktisk henhører friske mandariner (herunder tangeriner
og satsumas), klementiner, wilkings og lignende krydsninger af citrusfrugter alle under samme sekscifrede KN-kode (0805 20).

(13)

Visse eksporterende producenter fremførte, at ikke blot mandariner, men alle konserverede frugter,
burde betragtes som en enkelt importeret vare af den pågældende art.

(14)

Kommissionen afviste dette argument og bekræftede, at der er en forskel mellem konserverede
mandariner og andre typer konserveret frugt. Den friske frugt, hvoraf andre typer konserveret frugt
fremstilles, har andre sekscifrede koder i den kombinerede nomenklatur. Det er korrekt, at konserverede mandariner og anden konserveret frugt henhører under HS-kode 2008, men det samme er
tilfældet for andre og forskelligartede varer. En tarifering under HS-kode 2008 anses derfor ikke i sig
selv for en vigtig faktor. Forskellige typer konserveret frugt (både af en og flere sorter) har visse
egenskaber (lang holdbarhed, konserveret i sukkersirup eller frugtsaft) til fælles, men varernes smag,
konsistens, størrelse, form og farve er anderledes, og de kan ikke umiddelbart erstatte konserverede
mandariner. Selv om de alle er fødevarer, har de også forskellige endelige anvendelsesformål.
Desuden er produktionsprocessen for hver enkelt vare forskellig (afhængig af, om frugten skal tørres,
skrælles, hakkes, snittes eller segmenteres).
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(15)

Det blev endvidere fremført, at forarbejdet og konserveret frugt og frisk frugt er en enkelt pågældende importvare. Dette argument blev også afvist. Forarbejdet og konserveret frugt henhører under
en anden tarifering end frisk frugt på fircifret niveau. Frisk frugt er ikke forarbejdet og har begrænset
holdbarhed. Almindeligvis bliver denne vare vasket, skrællet, udstenet, skåret i skiver, hakket eller på
anden måde forarbejdet af den endelige bruger. Den anses generelt for at have anderledes egenskaber
(smag, konsistens osv.) end forarbejdet og konserveret frugt og for at have andre endelige anvendelsesformål.

(16)

Selv om den pågældende vare kan fremstilles af en række forskellige typer små citrusfrugter, og selv
om den findes i forskellige kvaliteter og i pakninger af forskellig størrelse, tyder Kommissionens
undersøgelse på, at disse varer alle har identiske eller tilsvarende fysiske egenskaber og anvendelsesformål. Det er derfor Kommissionens konklusion, at den pågældende vare er én enkelt vare, som
henhører under de ovennævnte relevante KN-koder.

2.1.2. Tilsvarende eller direkte konkurrerende varer

(17)

Kommissionen har undersøgt, om den vare, der fremstilles af producenterne i Fællesskabet (i det
følgende benævnt »tilsvarende vare«), er samme vare som den pågældende importerede vare.

(18)

Den pågældende vare fremstilles i forskellige kvaliteter, sædvanligvis med omkring 10 % eller
derunder brudte frugtsegmenter (såkaldt »høj« kvalitet). Alle andre kaldes »standard«. Nogle samarbejdsvillige eksportører og importører hævdede, at mandariner på dåse med oprindelse i Folkerepublikken Kina (»FRK«) var af bedre kvalitet end den i EU fremstillede vare, fordi de var skrællet
manuelt, og de påstod, at varer importeret fra FRK normalt havde færre brudte segmenter. Selv om
langt størsteparten af importen har oprindelse i FRK, er der imidlertid modstridende beviser med
hensyn til den pågældende vares og den tilsvarende vares kvalitet eller opfattede kvalitet, og dette
kvalitetsargument kunne ikke underbygges:
— En importør handlede både med førsteklasses- og discountkvaliteter af den pågældende vare. En
kontrol viste, at denne importør i 2002 købte lidt større mængder førsteklassesvarer fra Spanien
end fra FRK og importerede alle discountkvaliteter fra FRK.
— For at sikre kvaliteten af deres varer og de højeste hygiejnestandarder har fællesskabsproducenterne investeret kraftigt i omfattende moderniseringsprogrammer, og deres produktionsprocesser
er stærkt automatiserede. Producenterne i Fællesskabet påpegede, at som følge af betænkeligheder med hensyn til grundigheden af hygiejnekontrollen med importerede varer under konserveringsprocessen foretrækker forbrugerne i visse lande dåsemandariner fremstillet af fællesskabsproducenterne.

(19)

Under disse omstændigheder er Kommissionens konklusion i dette spørgsmål, at der ikke er nogen
væsentlig forskel mellem den pågældende vares og den af EF-producenterne fremstillede vares
faktiske eller opfattede kvalitet, selv om der er visse mindre forskelle både med hensyn til den
faktiske og den opfattede kvalitet.

(20)

Ved denne konklusion tog Kommissionen især hensyn til følgende resultater af undersøgelsen:
a) den importerede vare og fællesskabsvaren har samme internationale tarifering for toldmæssige
formål (den sekscifrede HS-kode). Endvidere har de samme eller tilsvarende fysiske egenskaber,
såsom smag, størrelse, form og konsistens. Der var visse kvalitetsmæssige forskelle, som kunderne
dog almindeligvis ikke lagde mærke til. Endvidere gør den manglende oprindelsesbetegnelse på
etiketten på visse importerede varer, der sælges på fællesskabsmarkedet, det vanskeligt for
kunderne at skelne mellem EU-varer og importerede varer
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b) den importerede vare og fællesskabsvaren blev solgt gennem tilsvarende eller identiske salgskanaler, køberne havde adgang til oplysninger om priserne, og den pågældende vare og EF-producenternes vare konkurrerede hovedsagelig på prisen
c) den importerede vare og fællesskabsvaren har samme eller tilsvarende endelige brugere, og de var
derfor alternative eller substituerbare varer, der let var indbyrdes udskiftelige
d) den importerede vare og fællesskabsvaren blev begge af kunderne anset for at være alternativer
med hensyn til at dække en bestemt efterspørgsel eller et bestemt behov, og de forskelle, som
visse eksportører og importører havde angivet, var i denne forbindelse blot mindre variationer.
(21)

I betragtning af ovenstående har Kommissionen konkluderet, at trods de påståede forskelle i varernes
egenskaber og kvaliteter, der blev påpeget i de nævnte bemærkninger, er den importerede vare og
fællesskabsvaren »tilsvarende« varer.

2.2. DEFINITION AF PRODUCENTERNE I FÆLLESSKABET
(22)

Den samlede produktion i Fællesskabet af den pågældende vare var på omkring 40 000 tons i
konserveringssæsonen 2002/03. Hele produktionen af den pågældende vare i Fællesskabet fandt sted
i Spanien.

(23)

De otte producenter (konserveringsselskaber) i Fællesskabet, der samarbejdede fuldt ud i forbindelse
med undersøgelsen, er alle medlemmer af sammenslutninger, der indgår i den spanske nationale
føderation af sammenslutninger for forarbejdningsindustrien for frugt og grøntsager (FNACV). I
2002/03 udgjorde den samlede produktion i Fællesskabet af den pågældende vare 39 600 tons,
hvoraf de ovennævnte producenter tegnede sig for 34 150 tons, svarende til mere end 85 % af den
samlede fællesskabsproduktion. De tegner sig derfor for hovedparten af den samlede produktion i
Fællesskabet, jf. artikel 5, stk. 3, litra c), i forordning (EF) nr. 3285/94 og artikel 15, stk. 1, i forordning (EF) nr. 519/94. De betragtes derfor som producenterne i Fællesskabet i forbindelse med denne
procedure.

3. ØGET IMPORT
3.1. INDLEDNING
(24)

Kommissionen har undersøgt, om den pågældende vare importeres til Fællesskabet i så væsentligt
øgede mængder (i absolutte tal eller i forhold til den samlede produktion i Fællesskabet) og/eller på
vilkår eller betingelser, der forvolder eller truer med at forvolde alvorlig skade for producenterne i
Fællesskabet. I denne forbindelse har Kommissionen fokuseret på importen af den pågældende vare i
den seneste periode, for hvilken der foreligger oplysninger. Nedenstående tabel viser udviklingen i
importen for årene 1998/99 til 2002/03.
1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

Importen til EU

16 347

17 573

20 335

44 804

44 813

Produktionen i Fællesskabet

81 869

75 767

60 462

60 329

39 600

20 %

23 %

34 %

74 %

113 %

Import/Produktion

3.2. DEN IMPORTEREDE MÆNGDE
(25)

Mellem 1998/99 og 1999/2000 steg importen med omkring 7 %. I det følgende år forøgedes stigningstakten til omkring 16 %, idet importen steg til 20 335 tons i 2000/01. Importen steg derefter
meget stærkt mellem 2000/01 og 2001/02. Importen steg på ét år med 120 % til 44 804 tons, over
to en halv gang mere end importen i 1998/99. Importen forblev stort set uændret på dette niveau i
konserveringssæsonen 2002/03.
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Denne udvikling bekræftes af de seneste foreliggende tal. Nye oplysninger viser, at importen til EU i
2003 (den seneste periode, for hvilken der foreligger oplysninger) udgjorde omkring 54 000 tons og
nåede et højdepunkt i fjerde kvartal med en import på over 17 000 tons, selv om der blev indført
midlertidige beskyttelsesforanstaltninger den 9. november 2003.

(26)

Importen steg fra et niveau svarende til 20 % af den samlede produktion i Fællesskabet i 1998/99 til
34 % i 2000/01, 74 % i 2001/02 og 113 % i 2002/03. Denne udvikling bekræftes af de seneste tal.

3.3. IMPORTENS MARKEDSANDEL

Importens markedsandel

(27)

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

20 %

24 %

31 %

56 %

62 %

Mellem 1998/99 og 2000/01 steg importens markedsandel fra 20 % til 31 %, før den næsten fordobledes — til 56 % — i 2001/02. Importens markedsandel steg yderligere til 62 % af forbruget i
2002/03. Det er Kommissionens konklusion, at de nylige stigninger kan anses for at være pludselige,
kraftige og betydelige i forhold til udviklingen i tidligere konserveringssæsoner.

4. IMPORTPRISER

EUR pr. ton

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

631

670

792

691

605

Kilde: Eurostat.

(28)

Gennemsnitsprisen (cif, EU's grænse) på den importerede vare steg med 6 % mellem 1998/99 og
1999/2000 og derefter med yderligere 18 % mellem 1999/2000 og 2000/01, før den faldt med
13 % i 2001/02 til 691 EUR/ton. Gennnemsnitspriserne vedblev med at falde i 2002/03 og nåede
605 EUR/ton. Kommissionen bemærker, at selv om priserne steg i 2000/01, fandt den største stigning i importen sted i 2001/02 i en situation med faldende priser, samt at priserne vedblev med at
falde i 2002/03 (med 12 %).

(29)

Dette prisfald bekræftes også af de seneste foreliggende tal. Ajourførte oplysninger fra importørerne
om udviklingen i importen, videresalgspriserne og mængder i perioden fra april til december 2003
viser, at priserne faldt med yderligere 13,5 % i nævnte periode. Da eksporten af konserverede mandariner sædvanligvis faktureres i dollars, har dollarens fald i forhold til euroen bidraget til det yderligere prisfald. I perioden april 2003 til december 2003 var kursen i gennemsnit på
1 EUR = 1,15 USD, mens den i perioden 2002/03 var 1 EUR = 1,08 USD, svarende til et fald i
dollarens værdi på 6,6 %. Da det samlede prisfald udgjorde 13,5 %, kan dette fald tilsyneladende ikke
fuldt ud skyldes valutakursudsving, men må også tilskrives reelle prisfald i månederne før og kort tid
efter indførelsen af midlertidige foranstaltninger.

(30)

Ved vurderingen af den sandsynlige fremtidige prisudvikling bemærker Kommissionen også, at den
førende detailforhandler af satsumas i Tyskland sænkede prisen på en standarddåse på 314 ml fra
0,35 EUR til 0,29 EUR den 5. januar 2004 (dvs. efter indførelsen af foreløbige foranstaltninger).
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5. UFORUDSET UDVIKLING

(31)

I de seneste fem år har der fundet en række begivenheder sted, der har ført til en kraftig stigning i
importen af den pågældende vare, navnlig fra FRK. Disse begivenheder kunne ikke være forudset på
tidspunktet for afslutningen af Uruguay-runden. Det skal bemærkes, at analysen fokuserer på FRK,
da mere end 98 % af importen af den pågældende vare til EU er af kinesisk oprindelse.

(32)

Indtil midten af 1990'erne var FRK's produktionskapacitet for den pågældende vare stor nok til at
dække den hjemlige efterspørgsel og eksporten til landets vigtigste og mest rentable eksportmarkeder, nemlig Japan og USA (vestkysten). Den kinesiske eksport til Fællesskabet var begrænset og
forholdsvis stabil.

(33)

Nedenstående tabel viser skøn over forbruget på verdensplan og over FRK's produktionskapacitet,
produktion, eksport og hjemmemarkedsforbruget i sæsonerne fra 1998/99 til 2002/03; tallene er
angivet i indeksform, hvor det anslåede forbrug på verdensplan i 1998/99 svarer til 100.

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

Forbruget på verdensplan

100

115

113

137

141

Den kinesiske produktionskapacitet

70

96

113

139

148

Den kinesiske produktion

57

82

86

109

124

Det kinesiske hjemmemarkedsforbrug

5

9

12

16

20

FRK's samlede eksport (skøn)

48

65

70

96

104

Kilde: Eurostat og andre offentligt tilgængelige oplysninger samt oplysninger afgivet i forbindelse med undersøgelsen. Tallene er
angivet i indeksform, fordi den part, der afgav oplysningerne vedrørende FRK, anmodede om, at de blev betragtet som
fortrolige.

(34)

I 1998/99 udgjorde det kinesiske hjemmemarkedsforbrug indekstal 5, mens produktionskapaciteten
var på 70 med en faktisk produktion på 57, dvs. langt over hvad der var nødvendigt for at dække
det hjemlige behov. I 2002/03 var det indekserede kinesiske hjemmemarkedsforbrug steget til 20,
men den kinesiske produktionskapacitet var steget til 148 med en faktisk produktion på 124 (88 %
af det anslåede forbrug på verdensplan). Selv om det kinesiske forbrug har været hurtigt stigende, er
det stadig lavt i faktiske tal. Forbruget på verdensplan har været stigende, men gradvist (med
omkring 7 % om året). Under disse omstændigheder kunne det ikke forudses, at den kinesiske
produktionskapacitet ville stige med 16 % om året og overstige forbruget på verdensplan i 2002/03,
således at der ikke er plads til andre producenter. Da hjemmemarkedsforbruget i FRK kun er steget
til indekstal 20, øgede stigningen i den kinesiske produktionskapacitet og produktion klart presset
på FRK for at eksportere meget store mængder (og eksporten steg rent faktisk fra indekstal 48 til
104 i løbet af den betragtede periode). Disse tal kan sættes i sammenhæng ved at betænke, at
eksporten fra FRK i 2002/03 var mere end tre gange større end det samlede anslåede forbrug i Det
Europæiske Fællesskab i samme år.

(35)

Handelstvisten mellem EU og USA om hormoner i kød synes også at have været en faktor i stigningen i den kinesiske eksport til EU. Den pågældende vare figurerede på listen over de varer, som
USA foreslog at gøre til genstand for gengældelsesforanstaltninger i forbindelse med denne tvist. De
kinesiske producenter synes at have opfattet dette som en mulighed for betydeligt at forøge deres
eksport til USA som erstatning for EU-varen, hvilket ansporede til en væsentlig udvidelse af den
kinesiske konserveringskapacitet. Muligheden blev imidlertid aldrig realiseret, og FRK stod med en
betydelig overskudskapacitet, for hvilken der måtte findes alternative afsætningsmarkeder. Det mest
attraktive marked var tilsyneladende EU, og FRK øgede eksporten til EU-markedet voldsomt.
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(36)

Den kinesiske monetære politik, hvor yuanen ligger fast i forhold til den amerikanske dollar med ca.
8,28 yuan/USD trods formodede forskelle mellem de to valutaers relative værdi, har også ansporet
til eksport. Dette har gjort det meget mere sandsynligt, at den pågældende vare vil blive eksporteret i
stedet for solgt på det kinesiske hjemmemarked. Efter dollarens uventede fald over for euroen siden
oktober 2000, har yuanen endvidere mistet 26 % af sin værdi i forhold til euroen, hvilket gør det
europæiske marked endnu mere attraktivt for kinesiske eksportører.

(37)

Konklusionen af Kommissionens analyse er, at den uforudsete udvikling, der forårsagede stigningen i
importen til Fællesskabet, består af en række samtidigt forekommende faktorer: en stigning af hidtil
ukendt omfang af den kinesiske produktionskapacitet, der har ført til et stærkt pres for at eksportere;
muligheden for, at amerikanske gengældelsesforanstaltninger i hormontvisten ville udelukke EUvaren fra det amerikanske marked, hvilket tilskyndede til en stigning i FRK's kapacitet og efterfølgende i landets produktion; en ændring i forbrugernes præferencer fra og med 2001; og den kinesiske regerings valutakurspolitik, sammenholdt med den amerikanske dollars uventede fald efter
oktober 2000. Denne kombination af faktorer, der klart var uforudsigelig ved afslutningen af
Uruguay-runden, skabte vilkårene for en stigning i importen til Fællesskabet af hidtil ukendt omfang.

6. ALVORLIG SKADE
6.1. INDLEDNING
(38)

Med henblik på en endelig afgørelse af, hvorvidt der er forvoldt EF-producenterne af den tilsvarende
vare alvorlig skade, dvs. en væsentlig samlet forværring af deres situation, har Kommissionen
afsluttet sin vurdering af alle relevante objektive og kvantificerbare faktorer med indflydelse på
fællesskabsproducenternes situation. For den pågældende vare har Kommissionen særlig vurderet
udviklingen i produktionskapaciteten, produktionen, kapacitetsudnyttelsen, beskæftigelsen, produktiviteten, likviditeten, afkastet af den anvendte kapital, den bundne anvendelse, lagerbeholdningerne,
forbruget, salget, markedsandelen, prisen samt underbud og rentabilitet for sæsonerne 1998/99 til
2002/03.

(39)

Desuden gives en analyse af forbruget i Fællesskabet, om end ikke i en skadesindikator.
6.1.1. Forbrug

Forbrug (tons)

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

80 065

74 056

65 676

80 960

72 843

(40)

Forbruget af den pågældende vare i Fællesskabet blev fastsat på grundlag af fællesskabsproducenternes og andre EU-producenters samlede salg og den samlede import af den pågældende vare til
Fællesskabet som oplyst af Eurostat.

(41)

Mellem 1998/99 og 2000/01 faldt forbruget i Fællesskabet med 18 % fra 80 065 tons til 65 676
tons. Mellem 2000/01 og 2001/02 voksede det med 23 % og nåede det højeste niveau i den undersøgte periode (80 960 tons). I den seneste sæson (2002/03) var der et fald i forbruget på 10 % i
forhold til 2001/02, og forbruget lå tættere på gennemsnittet for den betragtede periode (74 720
tons pr. år).

6.1.2. Produktionskapacitet og kapacitetsudnyttelse

Kapacitet (tons)
Kapacitetsudnyttelse (%)

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

126 760

129 260

129 260

129 260

129 260

65 %

59 %

47 %

47 %

31 %
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(42)

Kommissionen har analyseret fællesskabsproducenternes produktionskapacitet på grundlag af
produktionskapaciteten for hele sæsonen (1. oktober til 30. september det følgende år). Det skal
bemærkes, at den tilsvarende vare fremstilles fra november til februar ved anvendelse af produktionsfaciliteter, hvoraf nogle kan benyttes til at forarbejde andre frugter og grøntsager i den resterende
del af året. Fra november til februar er der imidlertid ikke andre frugter eller grøntsager, der kan
forarbejdes i de pågældende regioner (Valencia og Murcia i Spanien).

(43)

Undersøgelsen bekræftede, at den samlede anslåede teoretiske produktionskapacitet var stabil i den
betragtede periode, idet der kun noteredes en mindre stigning på 2 % mellem 1998/99 og 1999/
2000.

(44)

Kapacitetsudnyttelsen faldt mellem 1998/99 og 1999/2000 fra 65 % til 59 %. Dette fald kan delvis
forklares ved kapacitetsforøgelsen på 2 % i det pågældende år, men størstedelen synes at skyldes et
produktionsfald på 7,5 % fra 81 869 tons til 75 767 tons. Kapacitetsudnyttelsen faldt med yderligere
12 procentpoint i 2000/01 (til 47 %). Den var stabil i det følgende år, men faldt derefter til 31 % (et
fald på 16 procentpoint) i 2002/03. Faldet i kapacitetsudnyttelsen fra 1999/2000 og fremefter
afspejler nedgangen i produktionen i samme periode.

6.1.3. Samlet produktion i Fællesskabet

Produktion (tons)

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

81 869

75 767

60 462

60 329

39 600

(45)

Den samlede produktion i Fællesskabet faldt fra 81 869 tons til 60 329 tons mellem 1998/99 og
2001/02. Derefter faldt produktionen med yderligere 35 % i sæsonen 2002/03 til det laveste niveau
i den undersøgte periode.

(46)

Udviklingen i produktionen bekræftes af de nyeste foreliggende oplysninger (2003/04), der tyder på
et yderligere fald i produktionen til 26 165 tons (delvise tal). Fællesskabsproducenterne kan ikke
foretage investeringer og engagere sig i produktion, medmindre de har forhåndsbestillinger fra deres
vigtigste kunder. De kan imidlertid ikke opnå sådanne ordrer, da de ikke kan konkurrere på prisen.

6.1.4. Beskæftigelse

Beskæftigelse (ultimotal)

(47)

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

2 502

2 441

2 462

2 419

2 343

Beskæftigelsen i forbindelse med den pågældende vare faldt i 1999/2000. Den steg derefter svagt i
2000/01 før den faldt yderligere i 2001/02 og 2002/03. Ud over faldet i beskæftigelsen hos EFproducenterne faldt beskæftigelsen også i forbindelse med konservering af mandariner i Fællesskabet
i femårsperioden, idet nogle producenter, der foretog konservering af den pågældende vare i Fællesskabet, indstillede denne aktivitet før indledningen af beskyttelsesundersøgelsen. Det skal bemærkes,
at langt hovedparten af arbejdsstyrken er sæsonarbejdere. Denne tabel skal derfor ses i sammenhæng
med den efterfølgende tabel over antallet af præsterede arbejdstimer.

6.1.5. Præsterede arbejdstimer og produktivitet

Præsterede arbejdstimer
Produktivitet (arbejdstimer/ton)

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

944 000

985 000

823 000

861 000

625 000

15,9

16,8

15,6

16,8

17,7
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(48)

Et mere præcist billede af indvirkningen på beskæftigelsen for fællesskabsproducenterne fremgår af
antallet af præsterede arbejdstimer, der omfatter beskæftigelse af sæsonarbejdere. Antallet af præsterede arbejdstimer giver også et mere præcist grundlag for at måle produktiviteten end antallet af
ansatte.

(49)

Generelt kan der iagttages et støt fald i antallet af præsterede arbejdstimer med et fald i den seneste
periode fra 861 000 til 625 000, dvs. med 27 %. Produktiviteten faldt svagt mellem 1998/99 og
2001/02, nemlig fra 15,9 til 16,8 arbejdstimer pr. produceret ton, og den faldt yderligere til 17,7
timer i den seneste sæson (2002/03). Det skal bemærkes, at variationerne i produktiviteten hovedsagelig skyldes udbyttet af den friske vare.

6.1.6. Likviditet og afkast af anvendt kapital
Skatteår

(1999 = 100) Likviditet (indekstal)
Afkast af anvendt kapital

(50)

1998

1999

2000

2001

2002

2

100

80

116

-4

15,1

18,9

9,3

9,8

8,1

Likviditeten og afkastet af den anvendte kapital kunne kun undersøges for de samarbejdsvillige
selskaber, der fremstillede den pågældende vare, og ikke for selve den pågældende vare, og er angivet
for kalenderår. Disse indikatorer er derfor mindre betydningsfulde end de øvrige indikatorer. Det
kan ikke desto mindre ses, at likviditeten og afkastet af den anvendte kapital er faldet betydeligt i
den seneste periode.

6.1.7. Salgsmængde

Salget i Fællesskabet (tons)

(51)

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

63 718

56 483

45 341

36 156

28 030

EF-producenternes salg i Fællesskabet af samme vare faldt fra 63 718 tons til 45 341 tons mellem
1998/99 og 2000/01, hvilket afspejlede faldet i forbruget og stigningen i importen i denne periode.
Til trods for øget forbrug det følgende år vedblev salget imidlertid med at falde mellem 2000/01 og
2001/02 (med 20 %) til 36 156 tons, mens importen mere end fordobledes til 44 804 tons. Dette
afspejler importens stigende dominans på markedet. I den seneste periode fortsatte salget med at
falde til 28 030 tons i 2002/03 — det historiske lavpunkt — hvilket svarer til et fald på 56 % på fire
år.

6.1.8. Markedsandel

Markedsandel

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

79 %

76 %

69 %

44 %

38 %

(52)

Fællesskabsproducenternes markedsandel faldt fra 79 % til 69 % mellem 1998/99 og 2000/01, til
44 % i 2001/02 og til 38 % i 2002/03. Det betydelige fald i de to seneste sæsoner synes at vise
importens øgede indtrængning på markedet i denne periode, som fandt sted, selv om producenterne
i Fællesskabet sænkede deres priser med 17 % mellem 2000/01 og 2001/02 og med yderligere 6 % i
2002/03.

(53)

Kombinationen af faldet i priserne og tabet af markedsandel til importen fandt sted samtidig med et
betydeligt fald i fællesskabsproducenternes rentabilitet (omhandlet nedenfor).
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6.1.9. Den tilsvarende vares pris og underbud

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

Enhedspriser på salget i Fællesskabet
(EUR/ton)

826

790

925

827

781

Enhedspriser på de kinesiske
eksportvarer plus told (EUR/ton) (*)

732

773

910

790

691

Underbud (EUR/ton)

94

17

15

37

90

11 %

2%

2%

4%

12 %

Underbud
(*) Kilde: Eurostat.

(54)

Gennemsnitsprisen på den tilsvarende vare faldt mellem 1998/99 og 1999/2000, men steg i 2000/
01 med 17 % til 925 EUR/ton. Gennemsnitsprisen faldt igen til 827 EUR/ton i 2001/02 og til
781 EUR/ton i 2002/03.

(55)

For at fastlægge underbuddets størrelse blev der undersøgt prisoplysninger for sammenlignelige tidsperioder, på samme handelstrin og for salg til tilsvarende kunder. Det fremgik af en sammenligning
af fællesskabsproducenternes og de eksporterende producenters gennemsnitlige priser ab fabrik ved
salg til importørerne i Fællesskabet (cif, Fællesskabets grænse, fortoldet), at der forekom et underbud
af hjemmemarkedspriserne i de fem undersøgte perioder på mellem 2 % og 12 %.

6.1.10. Rentabilitet

Nettofortjeneste/tab
Fællesskabet

på

salget

i

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

4,0 %

0,5 %

6,8 %

-1,7 %

-4,3 %

(56)

Rentabiliteten af EF-producenternes salg i Fællesskabet svingede betydeligt i den undersøgte femårsperiode. Den laveste rentabilitet konstateredes i 2001/02 og i 2002/03, mens den højeste
forekom i 2000/01. I 2002/03, hvor importen nåede sit højeste niveau i den betragtede periode,
faldt den importerede vares gennemsnitspris til 605 EUR/ton, og gennemsnitsprisen på fællesskabsvaren faldt til 781 EUR/ton. Dette prisfald og faldet i salgsmængden fandt sted samtidig med, at
fællesskabsproducenternes rentabilitet faldt fra 6,8 % til – 1,7 % i 2001/02, og denne udvikling førte
frem til en situation med endnu større tab (– 4,3 %) i 2002/03.

(57)

Målprisunderbuddet er udtryk for det omfang, hvori prisen på den importerede vare er lavere end
den pris, som fællesskabsproducenterne kunne forvente at opnå i en situation, hvor der ikke
forekom skade. Størrelsen af målprisunderbuddet blev beregnet på grundlag af den vejede gennemsnitlige ikke-skadevoldende pris pr. ton af fællesskabsvaren. Denne pris blev beregnet ved at tage de
respektive produktionsomkostninger for fællesskabsvaren (tilpasset for at tage hensyn til transportomkostningerne for at sikre en passende sammenligning med importen til det vigtigste geografiske forbrugsområde), hvortil der blev lagt en fortjenstmargen på 6,8 %. Denne fortjenstmargen
ansås for rimelig, da den afspejler fællesskabsproducenternes fortjeneste i en normal handelssituation, der ikke er påvirket af en pludselig kraftig stigning i importen. Denne ikke-skadevoldende pris
blev sammenlignet med den vejede gennemsnitspris pr. ton af den pågældende importerede vare i
perioden fra april til december 2003 på det samme handelstrin, cif Fællesskabets grænse, fortoldet,
med tillæg af omkostninger efter importen og importørernes fortjeneste. Forskellen mellem disse to
priser blev udtrykt i procent af cif-prisen, Fællesskabets grænse, på den importerede vare og resulterede i et målprisunderbud på 57,9 %.
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6.1.11. Lagre

Ultimolagre (tons)

(58)

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

13 016

10 628

11 205

17 279

11 069

Lagerbeholdningerne faldt mellem 1998/99 og 2000/01, men steg derefter betydeligt i 2001/02, før
de igen faldt i 2002/03 til niveauet fra 2000/01, idet fællesskabsproducenterne nedbragte deres store
lagerbeholdninger ved at begrænse produktionen. Væksten i lagerbeholdningerne mellem 2000/01
og 2001/02 faldt sammen med en nedgang i EF-producenternes salg i Fællesskabet på 20 % og
fandtes hovedsagelig at kunne tilskrives dette fald i salget.

6.1.12. Konklusion
(59)

Tallene viser, at mens produktionskapaciteten steg svagt i begyndelsen af den betragtede periode, er
der en negativ udvikling for kapacitetsudnyttelsen, produktionen, beskæftigelsen, produktiviteten,
likviditeten og afkastet af den anvendte kapital. På baggrund af et forbrug, der var faldende i to år
og derefter igen steg til nær det tidligere niveau, før det igen faldt i 2002/03, viser tallene samlet set
en negativ udvikling for salg, markedsandel, priser og rentabilitet i både 2001/02 og 2002/03.
Lagerbeholdningerne steg i 2001/02, men faldt til deres tidligere niveau i 2002/03.

(60)

Særlig bemærker Kommissionen, at mens importen i 2001/02 mere end fordobledes (44 804 tons),
lå EF-producenternes salg i Fællesskabet på et lavt niveau (36 156 tons), og deres rentabilitet faldt til
– 1,7 %. Dette fandt sted på baggrund af et stigende forbrug i det pågældende år. Mens det på en
sådan baggrund kunne være forventet, at importen ville følge udviklingen i forbruget, og at priserne
ville være stabile, blev importen mere end fordoblet, og prisen på både den importerede vare og den
af fællesskabsproducenterne fremstillede vare faldt.

(61)

Selv om forbruget faldt med 10 %, var der i 2002/03 desuden ikke noget fald i importen, og faldet i
forbruget ramte især fællesskabsproducenterne, hvis salg faldt med 22 %, mens deres priser faldt
med 6 %. Sammen med overskudslagerbeholdningerne fra året i forvejen nødvendiggjorde dette en
betydelig reduktion af EF-producenternes produktion.

(62)

Denne kombination af faktorer synes at være afspejlet i de økonomiske indikatorer af relevans for
fællesskabsproducenterne. EF-producenternes markedsandel er faldet og nåede sit laveste niveau i
2002/03. De har også konstateret et faldende salg i absolutte tal i både 2001/02 og 2002/03. De
var derfor tvunget til at reducere produktionen i begge disse år. Som følge heraf faldt deres kapacitetsudnyttelse i både 2001/02 og 2002/03. Produktiviteten og beskæftigelsen faldt også i både
2001/02 og i 2002/03. Den samlede virkning af faldet i salget og priserne i Fællesskabet synes at
være en reduktion af EF-producenternes salgsindtægter med 29 % fra 41,9 mio. EUR i 2000/01 til
29,9 mio. EUR i 2001/02 og 21,9 mio. EUR i 2002/03. Samtidig faldt fællesskabsproducenternes
rentabilitet fra 6,8 % til – 1,7 % i 2001/02 og til – 4,3 % i 2002/03.

(63)

Under hensyntagen til alle disse faktorer er det Kommissionens konklusion, at producenterne i
Fællesskabet har lidt alvorlig skade.

7. ÅRSAGSSAMMENHÆNG
(64)

For at undersøge, om der er en årsagssammenhæng mellem den øgede import og den alvorlige
skade, og for at sikre, at skade forvoldt af andre faktorer ikke tilskrives den forøgede import, har
Kommissionen foretaget sig følgende:
— der er foretaget en sondring mellem de skadelige virkninger af faktorer, der anses for at forvolde
skade
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— disse skadelige virkninger er blevet tilskrevet de faktorer, der forvolder dem, og
— efter at have fordelt skaden på alle de eksisterende årsagsfaktorer har Kommissionen fastslået,
hvorvidt den øgede import er en »reel og betydelig« årsag til alvorlig skade.

7.1. ANALYSE AF ÅRSAGSFAKTORER

7.1.1. Den øgede imports følgevirkninger

(65)

Markedet for konserverede mandariner er gennemsigtigt med hensyn til leveringskilder og kunder.
Da konserverede mandariner i det væsentlige er en råvare, konkurrerer den pågældende vare og den
tilsvarende vare hovedsagelig på prisen.

(66)

I perioden 2000/01 til 2002/03 steg de importerede varers markedsandel fra 31 % til 56 % og
derefter til 62 %, mens fællesskabsproducenternes markedsandel faldt fra 69 % til 44 % og derefter til
38 %. I samme periode er importen steget fra 34 % til først 74 % og derefter 113 % af EF-erhvervsgrenens produktion, hvilket viser, at importen også er steget i forhold til produktionen på EF-producenternes bekostning.

(67)

For så vidt angår priser faldt den af Eurostat noterede gennemsnitlige enhedspris for den importerede vare på fællesskabsmarkedet mellem 2000/01 og 2002/03 fra 792 EUR til først 691 EUR og
derefter 605 EUR pr. ton. I samme periode faldt fællesskabsvarens gennemsnitlige enhedspris fra
925 EUR til først 827 EUR og derefter 781 EUR pr. ton. Alene virkningen af faldet i den gennemsnitlige enhedspris på den tilsvarende vare på EF-producenternes indtægter fra salget i Fællesskabet
ville have været en nedgang på 11 % (4,4 mio. EUR) i 2001/02 og et yderligere fald på 6 %
(1,7 mio. EUR) i 2002/03. Hvis der tages hensyn til det samtidige fald i salgsmængden, var det
faktiske fald i salgsindtægter i Fællesskabet på 12 mio. EUR i 2001/02 og på 8 mio. EUR i 2002/
03. Dette fald i salgsindtægterne førte (sammen med øgede omkostninger) til et betydeligt fald i
rentabiliteten, og EF-producenterne havde et tab på 1,7 % i 2001/02 og på 4,3 % i 2002/03.

(68)

Af ovennævnte årsager er det Kommissionens konklusion, at der er en forbindelse med stigningen i
importen til lave priser og den alvorlige skade, som EF-producenterne har lidt, og at stigningen i
importen navnlig har haft skadelige virkninger med hensyn til trykkede priser og faldende salg for
EF-producenterne på fællesskabsmarkedet.

7.1.2. Virkninger af ændringer i forbruget

(69)

Kommissionen har foretaget en fuldstændig undersøgelse af de skadelige virkninger af faldet i
forbruget mellem 1998/99 og 2000/01. Dette fald skal ses i sammenhæng med den samlede udvikling i den undersøgte femårsperiode. Forbruget faldt fra 80 065 tons i 1998/99 til 74 056 tons i
1999/2000 og 65 676 tons i 2000/01, men steg derefter med 15 284 tons til 80 960 tons i 2001/
02, før det igen faldt til 72 843 tons i 2002/03.

(70)

Kommissionen bemærker, at mens forbruget i 2000/01 faldt til det laveste niveau i den betragtede
periode, opnåede fællesskabsproducenterne samme år deres højeste rentabilitet (6,8 %). På den anden
side steg forbruget i 2001/02 til 80 960 tons (det højeste niveau i perioden), men EF-producenternes
rentabilitet faldt samtidig til – 1,7 %. Der er derfor ingen klar sammenhæng mellem selve forbruget
og fællesskabsproducenternes rentabilitet og generelle økonomiske situation.
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(71)

Ved undersøgelsen af virkningerne af forbruget på fællesskabsproducenternes rentabilitet skal der
tages hensyn til alle markedsdeltageres reaktion på ændringerne i forbruget. I denne forbindelse
konstateredes det, at mens EF-producenterne var tvunget til at reducere deres salg i Fællesskabet med
omkring 9 185 tons i 2001/02 i forhold til 2000/01, bevægede importen sig stærkt i den anden
retning (+ 24 469 tons). Tilsvarende faldt EF-producenternes salg med over 8 000 tons i 2002/03,
hvor importen fortsatte i samme omfang som året i forvejen.

(72)

For så vidt angår priseffekterne burde variationer i forbruget af langtidsholdbar konserves normalt
ikke have væsentlige virkninger på priserne, hvis produktionen tilpasses markedets behov. I denne
forbindelse synes producenterne i Fællesskabet at have reageret ved at begrænse både produktionen
og salget mere end nødvendigt for at harmonere med faldet i forbruget. Dette afspejles i en tilsvarende reduktion af lagerbeholdningerne.

(73)

Hvis presset på priserne mindskes, vil de skadelige virkninger af lave priser ligeledes også blive
mindre. Den vigtigste faktor er fortjenesten, hvor ethvert fald ville have været mindre, hvis priserne
og salgsmængden ikke var faldet betydeligt. Det er derfor rimeligt at konkludere, at hvis der ikke
havde været en stærk stigning i importen til lave priser, ville nedgangen i forbruget ikke have ført til
et betydeligt fald i fortjenesten.

(74)

Hvis alle markedsaktørerne havde justeret deres produktion, ville fællesskabsproducenterne stadig
have solgt mindre i 1999/2000, 2000/01 og 2002/03. Men forbruget i 2001/02 var på det højeste
niveau siden 1998/99 og på omtrent samme niveau som i det pågældende år. EF-producenternes
salg faldt imidlertid i 2001/02 med 29 438 tons i forhold til 1998/99, dvs. med 43 %. Samtidig steg
importen i 2001/02 med 28 457 tons i forhold til 1998/99. Importen steg derfor betydeligt mellem
1998/99 og 2001/02, selv om forbruget kun var en smule højere.

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

80 065

74 056

65 676

80 960

72 843

Faktisk markedsandel

80 %

76 %

69 %

45 %

38 %

Simuleret (*) markedsandel

80 %

71 %

57 %

45 %

35 %

Faktisk udvikling i forbruget (tons)

(*) Hvis forbruget i hele perioden konstant havde ligget på 1998/99-niveauet.

(75)

Det fremgår af ovenstående tabel, at selv hvis forbruget havde været konstant i hele den betragtede
periode, ville EF-erhvervsgrenens markedsandel ikke have udviklet sig væsentligt anderledes. Dette
viser, at udviklingen i forbruget kun havde en begrænset indvirkning på EF-erhvervsgrenens
markedsandel.

(76)

Af ovennævnte årsager konkluderes det, at selv om der er en forbindelse mellem faldet i forbruget
og de konstaterede skadelige virkninger, er denne forbindelse ikke væsentlig.

7.1.3. Virkninger af ændringer i eksportresultaterne

Eksport (i tons)

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

21 316

21 672

14 544

18 099

17 780
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(77)

Kommissionen undersøgte også virkningerne af faldet i eksporten. Mellem 1998/99 og 2000/01
faldt EF-producenternes eksport af konserverede mandariner fra 21 316 tons til 14 544 tons, idet
fællesskabsproducenterne tabte markedsandel til konkurrerende lavprisvarer fra FRK (navnlig som
følge af hormontvisten, der er omhandlet i betragtning 35). Mellem 2000/01 og 2001/02 steg
eksporten til 18 099 tons, mens den i 2002/03-sæsonen er steget til 17 780 tons. I femårsperioden
faldt eksporten med omkring 3 500 tons, selv om den vigtigste nedgang fandt sted mellem 1999/
2000 og 2000/01 (det år, hvor fællesskabsproducenterne var mest rentable). I 2001/02 steg
eksporten faktisk, hvilket var positivt for EF-producenterne. I den seneste periode, mellem 2001/02
og 2002/03, er eksporten faldet med 319 tons eller 1,7 %, hvilket kun svarede til 0,8 % af produktionen i Fællesskabet det pågældende år.

(78)

Det skal også bemærkes, at der kun blev taget hensyn til fællesskabssalget ved beregningen af rentabiliteten i punkt 6.1.10. Det registrerede fald i EF-producenternes rentabilitet i de seneste perioder er
derfor stort set uafhængigt af eksportens følgevirkninger.

(79)

Af ovennævnte årsager konkluderes det, at der er en vis forbindelse mellem faldet i eksporten og de
konstaterede skadelige virkninger, idet den reducerede eksport f.eks. har bidraget til lavere produktion og kapacitetsudnyttelse. Kommissionen finder imidlertid, at disse følger hovedsagelig kunne
konstateres mellem 1999/2000 og 2000/01 (hvor fællesskabsproducenterne stadig var rentable), og
at den meget lille nedgang i eksporten i 2002/03, der svarede til mindre end 1 % af produktionen i
Fællesskabet, ikke havde nogen mærkbar effekt.

7.1.4. Virkningerne af overskudskapacitet
(80)

Kommissionen har undersøgt, om en overskudskapacitet hos fællesskabsproducenterne kan have
haft skadelige virkninger. Der var kun en enkelt lille ændring af den anslåede teoretiske produktionskapacitet i den undersøgte periode, idet produktionskapaciteten i 1999/2000 steg med 2 % til
129 260 tons.

(81)

Denne kapacitetsforøgelse bidrog til et fald i kapacitetsudnyttelsen i 1999/2000 og efterfølgende år,
da det forventede behov for yderligere kapacitet ikke opstod. Det konkluderes derfor, at der er en
forbindelse mellem kapacitetsforøgelsen og de skadelige virkninger, der konstateredes i den første
del af femårsperioden, selv om virkningen af den yderligere kapacitet på fællesskabsproducenternes
samlede rentabilitet var meget begrænset.

7.1.5. Virkningerne af et manglende udbud af råmaterialer
(82)

Nogle eksportører fremførte, at årsagen til EF-producenternes faldende produktion var et manglende
udbud af råmaterialer (nemlig friske små citrusfrugter) på EU-markedet. På grundlag af Kommissionens undersøgelse af EU-markedet for friske små citrusfrugter finder den imidlertid, at der var et
tilstrækkeligt udbud til at dække efterspørgslen fra forarbejdningsindustrien.

(83)

Tabel A viser den faktiske produktion af friske små citrusfrugter (klementiner, mandariner og
satsumas) fra 1998 til 2002.

Tabel A

År

Produktion
Kilde: CLAM.

1998

1999

2000

2001

2002

2 329 341

2 823 106

2 511 550

2 379 634

2 650 000
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7.1.6. Forarbejdningsindustriens efterspørgsel efter friske små citrusfrugter
(84)

Den mængde klementiner og satsumas, der blev benyttet af forarbejdningsindustrien til at fremstille
konserverede mandariner fra 1998/99 til 2002/03, fremgår af tabel B.

Tabel B

Sæson

Satsumas og klementiner

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

120 000

110 000

95 000

95 000

60 000

(85)

Som tabel A og B viser, var udbuddet af små friske citrusfrugter på EU-markedet langt større end
forarbejdningsindustriens efterspørgsel.

(86)

Forarbejdningsindustrien konkurrerer ikke desto mindre med andre købere af friske satsumas og
klementiner, og dens evne til at konkurrere synes hæmmet af faldet i priserne på den tilsvarende
vare. Prisen på friske mandariner til forarbejdning fastsættes i årlige kontrakter mellem forarbejdningsvirksomhederne og dyrkerne, der indgås ved begyndelsen af sæsonen. Tabel C viser den pris,
som producenterne opnåede for mandariner, der solgtes som friske varer og til konservering:

Tabel C

Sæson

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

Friske varer (EUR/ton)

547

498

571

557

527

Til konservering (EUR/ton)

256

255

313

245

172

(87)

Prisforskellen afspejler to forhold: For det første har fællesskabsproducenterne dårligere råd til at
købe råmaterialerne (friske satsumas og klementiner) til en pris, der gør det muligt for dem at opnå
en rimelig fortjeneste. På grund af de lave priser, som EF-producenterne kan betale avlerne af
satsumas, der hovedsagelig anvendes som råmateriale til konservering, er avlerne for det andet ved
at omlægge deres produktion fra satsumas til klementiner i et forsøg på at øge rentabiliteten af deres
produktion. Denne proces synes imidlertid endnu ikke at være tilstrækkelig langt fremme til at have
haft en mærkbar effekt på udbuddet til producenterne i Fællesskabet.

(88)

Kommissionen finder derfor, at manglende udbud ikke bidrog til den skade, der er forvoldt producenterne i Fællesskabet.

7.1.7. Andre faktorer
(89)

Ingen andre årsagsfaktorer end de i punkt 7.1.1 til 7.1.6 omhandlede blev identificeret af Kommissionens tjenestegrene eller fremført af interesserede parter under den endelige undersøgelse.

7.2. FORDELING AF SKADELIGE VIRKNINGER
(90)

Den alvorlige skade, som fællesskabsproducenterne har lidt, havde hovedsagelig form af faldende
salgsmængde, faldende enhedspriser og forværret rentabilitet samt finansielle tab. Kommissionen
konstaterede, at tre faktorer ud over stigningen i importen bidrog til skaden: et fald i forbruget, et
fald i eksporten og øget kapacitet.
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(91)

For det første var der et fald i forbruget mellem 1998/99 og 2000/01, hvorefter forbruget steg i
2001/02, men i den seneste periode igen faldt. Udviklingen i importen fulgte imidlertid slet ikke
dette forbrugsmønster, og Kommissionen finder, at nedgangen i forbruget mellem 1998/99 og
2000/01 ikke spillede en væsentlig rolle hverken med hensyn til mængde eller priser. Faldet i
forbruget i 2002/03 fandt sted samtidig med et fald i EF-producenternes salgsmængde, priser og
rentabilitet, og Kommissionen har konkluderet, at denne forbrugsnedgang bidrog til den alvorlige
skade, som er forvoldt producenterne i Fællesskabet.

(92)

Kommissionen undersøgte også faldet i EF-producenternes eksport i femårsperioden. Der var et fald
i den første del af femårsperioden. I den sidste del af perioden, hvor der forekom alvorlig skade, steg
eksporten imidlertid, før den igen faldt svagt. Udviklingen i eksporten havde derfor en betydeligt
mindre virkning på fællesskabsproducenterne i 2001/02 og 2002/03 end stigningen i importen.

(93)

Kommissionen undersøgte også den kapacitetsforøgelse, der fandt sted i 1999/2000, og som derefter
blev opretholdt. De årlige omkostninger i forbindelse med denne ekstra kapacitet var ikke betydelige.

(94)

Efter at have sikret, at virkningerne af andre faktorer ikke tilskrives stigningen i importen, bemærkede Kommissionen, at der er en reel og betydelig årsagssammenhæng mellem faldet i EF-producenternes salgsmængde, salgspriser og rentabilitet og stigningen i importen, der ikke blot voksede meget
hurtigere end stigningen i forbruget mellem 2000/01 og 2001/02, men også steg, mens forbruget
faldt fra 1998/99 til 2000/01 og i 2002/03.
7.2.1. Konklusion

(95)

Efter at have undersøgt de skadelige virkninger af de øvrige kendte faktorer og sondret mellem dem
indbyrdes og adskilt dem fra de skadelige virkninger af den forøgede import samt efter at have
sikret, at den af andre faktorer forvoldte skade ikke tilskrives importen, har Kommissionen nået den
konklusion, at der er en reel og betydelig forbindelse mellem den forøgede import og den alvorlige
skade, der er forvoldt producenterne i Fællesskabet.

8. FÆLLESSKABETS INTERESSER

8.1. INDLEDENDE BEMÆRKNINGER

(96)

Formålet med beskyttelsesforanstaltninger er at afhjælpe alvorlig skade og forhindre en yderligere
forværring af situationen for fællesskabsproducenterne af den pågældende vare. Ud over spørgsmålene om en uforudset udvikling, øget import, alvorlig skade og årsagssammenhæng har Kommissionen undersøgt, om der fandtes tvingende økonomiske årsager til at konkludere, at det ikke er i
Fællesskabets interesse at indføre endelige foranstaltninger. Med henblik herpå blev virkningerne af
foranstaltninger på alle parter, der var berørt af proceduren, og de sandsynlige følger af at vedtage
foranstaltninger eller ikke vedtage foranstaltninger overvejet på grundlag af de foreliggende faktiske
kendsgerninger.

8.2. EF-PRODUCENTERNES INTERESSER

(97)

Producenterne i Fællesskabet har foretaget store investeringer og har de mest mekaniserede og automatiserede produktionssystemer i verden. De er levedygtige og konkurrencedygtige under normale
markedsvilkår. I den undersøgte periode har producenterne i Fællesskabet haft en betydelig produktions- og salgsnedgang, og de er som følge deraf ikke i øjeblikket rentable. Fællesskabsproducenternes position vil blive ved med at være i fare, hvis den nuværende store import til lave priser fortsætter.
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En indførelse af endelige beskyttelsesforanstaltninger vil give EF-producenterne mulighed for
omstrukturering og derved på lang sigt sikre bæredygtigheden af deres produktion af den pågældende vare og deres virksomheders overlevelse. Det vil give dem den nødvendige tid at foretage
omstruktureringer og drage fordel af større udgifter til forskning og udvikling med henblik på at
reducere produktionsomkostningerne yderligere. Der er allerede fremskredne planer for konsolidering i sektoren, men det vil nødvendigvis tage tid at gennemføre denne og opnå fordel deraf.
Desuden er der identificeret en række omkostningsbesparende initiativer, herunder øget samarbejde
mellem fællesskabsproducenterne om indkøb af andre råmaterialer end frisk frugt (der allerede er
genstand for fælles indkøbsordninger).

8.3. INTERESSERNE FOR PRODUCENTER AF FRISKE SMÅ CITRUSFRUGTER I FÆLLESSKABET

(99)

De producenter af frisk frugt, der leverer råmaterialer til producenterne i Fællesskabet, har interesse i
at have en stærk og forudsigelig efterspørgsel efter deres vare til en pris, hvortil de kan opnå en
rimelig fortjeneste. En virkning af den omfattende lavprisimport af den pågældende vare er tilsyneladende, at prisen på råmaterialer (små friske citrusfrugter, særlig satsumas) presses nedad på fællesskabsmarkedet. Det er derfor i friskfrugtproducenternes interesse, at der træffes foranstaltninger til at
begrænse lavprisimporten af den pågældende vare til Fællesskabet.

8.4. EF-BRUGERNES OG -IMPORTØRERNES INTERESSER

(100) For at vurdere virkningerne for importørerne og brugerne af foranstaltninger sendte Kommissionen

spørgeskemaer til de kendte importører og brugere på markedet i Fællesskabet. Der blev modtaget
besvarelser fra ni importører, men ingen fra brugere, der ikke var forretningsmæssigt forbundet med
importører.

(101) Nogle importører af den pågældende vare hævdede, at det var unødvendigt at indføre foranstalt-

ninger, da fællesskabsproducenternes problemer var forårsaget af høje priser og manglende udbud af
friske mandariner til konservering i Fællesskabet, snarere end af øget import. Det bemærkes imidlertid, at ved udgangen af 2001/02 — det år, hvor importen steg til 44 804 tons, og fællesskabsproducenternes salg i EU faldt til 36 156 tons — var fællesskabsproducenternes lagre vokset med 6 074
tons til 17 279 tons. Dette synes at påvise, at EF-producenternes faldende salg ikke skyldtes
manglende leveringsevne, men en anden faktor, og den mest sandsynlige forklaring er tilsyneladende
den øgede lavprisimports voksende dominans.

(102) Importørerne fremførte også, at det var bedre at bevare forskellige forsyningskilder, og at hvis der

blev truffet foranstaltninger, burde disse ikke tage form af en ordning med mindstepriser eller tildeling af et kontingent på grundlag af »først til mølle«-princippet, da dette ville forstyrre markedet
yderligere. Navnlig ville en ordning på grundlag af »først til mølle«-princippet tilskynde til import i
den første del af året, indtil kontingentet var opbrugt, hvorefter efterspørgslen ville blive rettet mod
det hjemlige udbud. Desuden understregede de behovet for, at kunderne og forhandlerne på de
vigtigste europæiske markeder fortsat har adgang til varer af god kvalitet til lave priser.

(103) De endelige foranstaltninger består af et toldkontingent, der afspejler det traditionelle importniveau.

De ulemper, der eventuelt vil blive påført brugerne og importørerne, anses derfor ikke for at veje
tungere end de fordele, der forventes for producenterne i Fællesskabet som følge af foranstaltningerne, som anses for at være det nødvendige minimum for at forhindre en yderligere forværring af
fællesskabsproducenternes situation.
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8.5. EF-FORBRUGERNES INTERESSER

(104) Da den pågældende vare er en forbrugsvare, underrettede Kommissionen forskellige forbrugerorgani-

sationer om indledningen af undersøgelsen. Der blev ikke modtaget svar fra forbrugerorganisationerne, og indvirkningen på forbrugerne anses derfor for at være minimal.

9. EU's UDVIDELSE

9.1. IMPORTEN TIL DE NYE MEDLEMSSTATER

(105) Da foranstaltningerne vil have virkninger efter den udvidelse af EU, der finder sted den 1. maj 2004,

overvejede Kommissionen også stigningen i importen (både absolut og forholdsmæssigt) til et EU
med 25 medlemsstater (EU-25).

2000

2001

2002

2003

De nye medlemsstaters import fra
lande uden for EU-25

2 562

4 268

5 350

6 528

De nye medlemsstaters import fra
EU-15

1 964

1 014

1 472

1 500 (*)

I alt

4 527

5 283

6 821

8 028

(*) Anslået.

(106) De nye medlemsstaters import fra lande uden for EU-25 steg med 67 % fra 2 562 tons i 2000 til

4 268 tons i 2001 og fortsatte med at stige til 5 350 tons (en yderligere stigning på 25 %) i 2002. I
2003 steg denne import med yderligere 22 % til 6 528 tons.

(107) For at finde den sandsynlige stigning i importen til EU-25 i de seneste år er det nødvendigt at lægge

importen til EU sammen med de nye medlemsstaters import fra lande uden for EU-25.

2000

2001

2002

2003

17 573

20 335

44 804

44 813

De nye medlemsstaters import fra
lande uden for EU-25

2 562

4 268

5 350

6 528

I alt

20 135

24 603

50 154

51 341

Importen til EU (*)

(*) Oplysningerne er for konserveringssæsoner, der går fra den 1. oktober i et år til den 30. september det følgende år.

(108) På dette grundlag ville den samlede import for EU-25 være steget med 22 % mellem 2000 og 2001

(nemlig fra 20 135 tons til 24 603 tons) og derefter med 104 % til 50 154 tons mellem 2001 og
2002. Importen ville derefter være forblevet på dette høje niveau i 2003, og der ville faktisk have
været en stigning på 2 % til 51 341 tons.
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(109) Der foregår ikke nogen produktion af den pågældende vare i de nye medlemsstater, og som

bemærket ovenfor udviklede importen til EU-25 sig på samme måde som importen til EU-15. Der
drages deraf den konklusion, at analysen af alvorlig skade og årsagssammenhæng for EU-15 også
gælder for EU-25.

(110) Kommissionen har også overvejet spørgsmålet om Fællesskabets interesse, således som det tegner sig

for EU-25. Der foregår ikke nogen produktion af råmaterialet eller den pågældende vare i de nye
medlemsstater. Der foregår dog en import af den pågældende vare til de nye medlemsstater, og
denne udgør ca. 12 % af den samlede import til EU-25. Interesserne for importørerne/brugerne og
forbrugerne i de nye medlemsstater er almindelige importør-/bruger- og forbrugerinteresser og
adskiller sig ikke fra interesserne for importørerne/brugerne og forbrugerne i EU-15, hvoraf der er
langt flere. Interesserne for importørerne/brugerne og forbrugerne i EU-15 er identiske med og fuldt
repræsentative for de tilsvarende interesser i EU-25. Der drages derfor den konklusion, at analysen af
alvorlig skade og årsagssammenhæng for EU-15 også gælder for EU-25.

(111) Enhver interesseret part, som mener, at videreførelsen af foranstaltningerne i deres nuværende form

efter EU's udvidelse er uberettiget i henseende til EU-25, opfordres til senest den 15. maj 2004 at
give sin mening til kende over for Kommissionen og give en detaljeret begrundelse for, at Kommissionen skal indlede en fornyet undersøgelse af foranstaltningerne.

10. ALMINDELIGE BETRAGTNINGER

(112) Som følge af den forøgede import af den pågældende vare (som beskrevet i betragtning 24 til 27) er

fællesskabsmarkedet for den pågældende vare, der er en af de varer, som er anført i artikel 1, stk. 2,
i Rådets forordning (EF) nr. 2201/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for forarbejdede frugter og grøntsager (1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 386/
2004 (2), påvirket af alvorlige forstyrrelser, der sandsynligvis vil bringe opnåelsen af målene i traktatens artikel 33 i fare. Betingelserne i artikel 22 i forordning (EF) nr. 2201/96, dersom denne finder
anvendelse, er derfor opfyldt.

11. AFSLUTTENDE BETRAGTNINGER

(113) Kommissionens analyse af undersøgelsesresultaterne viser, at betingelserne for beskyttelsesforanstalt-

ninger er opfyldt.

11.1. FORANSTALTNINGERNES FORM OG STØRRELSE

(114) For at holde fællesskabsmarkedet åbent og sikre, at udbuddet kan dække efterspørgselen, er det

hensigtsmæssigt at fastsætte en ordning med toldkontingenter, ud over hvilke der skal betales en
tillægstold, således at varer, der overstiger toldkontingenterne, kan indføres i Fællesskabet, omend
med betaling af en tillægstold. Denne tillægstold bør fastsættes på et niveau, der er foreneligt med
målet om at forhindre, at der forvoldes alvorlig skade for producenterne i Fællesskabet. I denne
forbindelse bemærkes det, at den tillægstold, der blev fastsat i henhold til de midlertidige beskyttelsesforanstaltninger (Kommissionens forordning (EF) nr. 1964/2003), har vist sig at være utilstrækkelig til på kort sigt at reducere importen. I de midlertidige foranstaltningers gyldighedsperiode — 9.
november 2003 til 10. april 2004 — fortsatte importen af den pågældende vare faktisk med at stige,
og priserne vedblev med at falde. Under de midlertidige foranstaltninger var tillægstolden fastsat til
155 EUR/ton. Delvist som følge af euroens forøgede styrke er det klart, at denne told blev dækket
ved, at de eksporterende producenter i FRK sænkede deres gennemsnitspriser. For at have den
ønskede effekt bør tillægstolden derfor være større end 155 EUR/ton.
(1) EFT L 297 af 21.11.1996, s. 29.
(2) EUT L 64 af 2.3.2004, s. 25.
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(115) Tillægstoldens størrelse er blevet beregnet på grundlag af en målpris, der vil give EF-producenterne

en fortjeneste på 6,8 % af omsætningen, justeret for transportomkostninger for at sikre en korrekt
sammenligning med importerede varer, der leveres til det vigtigste geografiske område med henblik
på forbrug. Dette beløb blev derefter sammenlignet med den gennemsnitlige importpris i perioden
april til december 2003 på samme handelstrin, justeret til cif-prisen, Fællesskabets grænse, fortoldet,
med tillæg af omkostninger efter importen og importørernes fortjeneste. Dette fortjenstniveau er
baseret på en vurdering af den faktiske fortjeneste, som fællesskabsproducenterne opnåede i
perioden 1998/99 til 2001/02. Målprisunderbuddet er blevet beregnet til 57,9 % af cif-importprisen.
Den faste told burde derfor være 301 EUR pr. ton. I betragtning af den erkendte virkning, som
større ændringer af værdiforholdet mellem euroen og den kinesiske yuan har på importprisen, kan
toldens størrelse tages op til revision, hvis euroen senere falder i forhold til yuanen og priserne
derfor påvirkes væsentligt.

(116) For at bevare adgangen til fællesskabsmarkedet bør toldkontingentet være baseret på import-

mængden i en nyligt overstået periode. De seneste treårsperioder, for hvilke der foreligger importstatistikker, er årene 1999/2000 til 2001/02. (2002/03 anses ikke for et repræsentativt år, da beskyttelsesprocedurerne blev indledt i løbet af den pågældende periode). Toldkontingenterne bør derfor
baseres på den gennemsnitlige mængde, der importeredes i disse år (27 570 tons for EU-15). I
betragtning af nogle importørers opbygning af store lagerbeholdninger og den seneste tids fortsatte
store import finder Kommissionen, at dette er den maksimumsmængde, der bør importeres uden
tillægstold. Kommissionen finder, at denne mængde vil gøre det muligt for producenterne i Fællesskabet at fortsætte med at tilpasse sig og samtidig undgå en yderligere forværring af deres situation.

(117) Kommissionen bemærker, at toldkontingenternes størrelse vil skulle revideres i lyset af udvidelsen,

der finder sted den 1. maj 2004. Toldkontingenternes størrelse for den første periode (27 570 tons
for EU-15) skal derfor forøges med den gennemsnitlige mængde, som de kommende medlemsstater
i hvert af årene fra 2000 til 2002 har importeret fra lande uden for EU. Denne gennemsnitsmængde
er 4 060 tons. Toldkontingentet for EU-25 skal derfor være 31 630 tons i den første periode. Da
den afsluttende periode kun er på 212 dage, bør de faktiske importkontingenter for denne periode
reduceres tilsvarende.

(118) For at bevare traditionelle handelsmønstre og samtidig sikre, at fællesskabsmarkedet forbliver åbent

for nye leverandørlande, bør toldkontingenterne fordeles mellem de lande, der har en væsentlig interesse i at levere den pågældende vare til fællesskabsmarkedet, og en del bør afsættes til lande, der i
øjeblikket ikke har en sådan væsentlig interesse. Efter konsultationer med FRK, der er det eneste land
med en sådan betydelig interesse, finder Kommissionen det passende at tildele dette land et bestemt
toldkontingent på grundlag af den andel af den samlede mængde af den pågældende vare, der blev
leveret af FRK i treårsperioden fra 1999/2000 til 2001/02. Langt hovedparten af importen i denne
periode havde oprindelse i FRK, og derfor bør et landespecifikt kontingent gælde for FRK, mens alle
andre lande får et andet kontingent.

(119) På dette grundlag ville den indledende kontingentmængde, der tildeles FRK for EU-25, udgøre

30 843 tons for en periode på et år, mens alle andre lande tilsammen ville få tildelt 787 tons for
denne periode. Kommissionen fandt, at hvis dette skete, ville den del af kontingentet, der blev tildelt
alle andre lande, være for lille til at tillade konkurrence eller gøre det muligt for nye eksportører at
komme ind på markedet. Det er ønskeligt, at andre lande end FRK også har mulighed for at eksportere den pågældende vare til Fællesskabet. Det kontingent, der tildeles alle andre lande, bør derfor
øges til 3 % af det gennemsnitlige forbrug i Fællesskabet i den betragtede periode (svarende til 314
tons for et år), hvilket giver et samlet grundlag for toldkontingenterne på 33 157 tons.
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(120) I betragtning af forpligtelsen til at liberalisere foranstaltningerne bør den samlede årlige toldkontin-

gentmængde forøges med 5 % i hver af de følgende perioder, dvs. til 34 815 tons for perioden til
10. april 2006, til 36 556 tons for perioden til 10. april 2007 og til 22 294 tons for perioden til 8.
november 2007 (212 dage). Kommissionen vil i henhold til artikel 21 i forordning (EF) nr. 3285/94
foretage en midtvejsundersøgelse for at undersøge virkningerne af foranstaltningen, slå fast, om og
hvorledes det er hensigtsmæssigt at fremskynde liberaliseringen, og vurdere, om det stadig er
nødvendigt at anvende foranstaltningen. I forbindelse med midtvejsundersøgelsen vil Kommissionen
vurdere de foranstaltninger, som fællesskabsproducenterne træffer i form af omstrukturering.

(121) I overensstemmelse med fællesskabslovgivningen og Fællesskabets internationale forpligtelser bør

beskyttelsesforanstaltningerne ikke finde anvendelse på nogen vare med oprindelse i et udviklingsland, så længe dets andel af importen af den pågældende vare til Fællesskabet ikke overstiger 3 %.
Det eneste udviklingsland, der ikke opfylder betingelserne for at drage fordel af denne undtagelse, er
FRK. De udviklingslande, for hvilke foranstaltningerne ikke finder anvendelse, skal derfor specificeres, og dette er sket i bilag II.

11.2. FORVALTNING AF TOLDKONTINGENTET

(122) Før indførelsen af foranstaltninger anmodede visse importører og deres sammenslutninger om, at

der blev indført en ordning, som vil tillade importører, der traditionelt importerer den pågældende
vare fra FRK, at have garanterede mængder baseret på deres traditionelle importniveau. Andre
importører fremførte, at enhver kontingentordning burde følge »først til mølle«-princippet for at
undgå unødvendige administrative byrder og bevare konkurrencen.

(123) For at indhente de oplysninger, som var nødvendige for at fastlægge den rigtige forvaltningsmetode

for kontingenterne, offentliggjorde Kommissionen en meddelelse den 2. oktober 2003 (1). Det
fremgik af de modtagne oplysninger, at langt hovedparten (mere end 90 %) af importen af den
pågældende vare i hver af konserveringssæsonerne 1999/2000, 2000/01 og 2001/02 var importeret
af et lille antal importører, der i gennemsnit importerede 500 tons eller mere i hver konserveringssæson (i det følgende benævnt »traditionelle importører«). Resten blev importeret af andre
importører (i det følgende benævnt »andre importører«).

(124) Selv om nogle importører fremførte, at tærsklen for traditionelle importører burde være lavere

(f.eks. 300 tons eller mindre), fandtes det ved anvendelsen af de midlertidige foranstaltninger, at der
var et stort antal importører, der ønskede at importere mindre mængder. Interesserne for importører
af mindre mængder tilgodeses derfor som helhed bedre ved at øge den andel af toldkontingentet,
der er til rådighed for ikke-traditionelle importører, snarere end ved at sænke grænsen for at blive
betragtet som traditionel importør.

(125) Efter at have undersøgt anmodningen i lyset af erfaringerne fra anvendelsen af de midlertidige foran-

staltninger bemærker Kommissionen følgende:
— Uden et system med garanterede licenser er det sandsynligt, at prisen på den fra FRK importerede vare vil stige stærkt i den første del af toldkontingentperioden, og at der derefter kan forekomme et prissammenbrud, når importørerne når eller overskrider den importmængde, som er
nødvendig for at opfylde deres ordrer (de såkaldte »windfall«-virkninger). »Windfall«-virkningerne
af tildelingen af toldkontingentet efter »først til mølle«-princippet kan skade fællesskabsproducenterne, idet efterspørgslen i den første fase af konserveringssæsonen vil være rettet mod importerede varer fra FRK og først vil blive rettet mod fællesskabsproducenternes vare, når toldkontingentet er opbrugt. Dette risikerer at begrænse fællesskabsproducenternes salg i den første del af
konserveringssæsonen, og de vil også lide under den usikkerhed, der følger af alvorlige prisudsving. Hvis dette skulle ske, vil det bringe opnåelsen af de mål, der tilstræbes med indførelsen af
de endelige foranstaltninger, i fare.
(1) EUT C 236 af 2.10.2003, s. 30.
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— De eksisterende importører, der normalt importerer betydelige mængder af den pågældende vare
fra FRK, har en interesse i, at det sikres, at traditionelle handelsmønstre bevares, og at de fortsat
er i stand til at importere en vis mængde af den pågældende vare fra FRK uden tillægstold. Det
er også i nye importørers interesse, at de har mulighed for at importere den pågældende vare fra
FRK uden tillægstold.

— Det er i detailhandlernes og forbrugernes interesse, at der fortsat er et tilstrækkeligt udbud af den
pågældende vare på fællesskabsmarkedet, og at markedsprisen stabiliseres.

— De endelige foranstaltninger bør have en sådan form, at de når deres mål og samtidig skaber
mindst mulig unødig forstyrrelse af markedet i form af alvorlige prisudsving og negative følger
for fællesskabsproducenterne samt giver importørerne de mindst mulige administrative byrder. I
denne forbindelse bemærkes det, at i de midlertidige foranstaltningers anvendelsesperiode steg
importen af den pågældende vare faktisk, mens detailprisen for mindst en hovedaktør faldt med
17 %.

— Foranstaltningerne bør have en form, der tilskynder til øget konkurrence mellem importørerne
og sikrer, at nye ikke-traditionelle importører har mulighed for at komme ind på markedet.

(126) Efter at have taget hensyn til disse overvejelser finder Kommissionen, at det ikke vil være hensigts-

mæssigt at forvalte toldkontingentet efter »først til mølle«-princippet. I stedet bør de erhvervsdrivende, der traditionelt har importeret en betydelig mængde af den pågældende vare til Fællesskabet
eller de nye medlemsstater (såkaldte »traditionelle importører«), have mulighed for at ansøge om
licens til at importere en mængde af den pågældende vare uden tillægstold, baseret på deres traditionelle import fra FRK. Samtidig bør andre importører, der ønsker at importere den pågældende vare
til Fællesskabet fra FRK, men ikke opfylder dette kriterium (såkaldte »andre importører«), have
mulighed for at ansøge om en licens til at importere en mængde af den pågældende vare uden
tillægstold.

(127) Der bør etableres en licensordning, hvorved retten til at importere den pågældende vare toldfrit

gøres til genstand for fremlæggelse af en importlicens. De detaljerede regler for denne ordning bør
supplere eller fravige reglerne i Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 af 9. juni 2000 om
fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 322/2004 (2).

(128) For at ordningen kan fungere effektivt, bør retten til at ansøge om en licens være forbeholdt

erhvervsdrivende, fysiske og juridiske personer, enkeltpersoner eller grupper, der for nylig har foretaget import til Fællesskabet eller de nye medlemsstater. Der er også behov for foranstaltninger for
at begrænse anmodninger om importlicenser i spekulationsøjemed, hvilket kan føre til, at toldkontingenterne ikke udnyttes fuldt ud. For at kunne ansøge om en licens skal importører derfor for
nylig have importeret en rimelig minimumsmængde af lignende varer til Fællesskabet. I betragtning
af den pågældende vares art og værdi findes det rimeligt, at importører for at kunne ansøge om en
licens skal have importeret mindst 50 tons forarbejdede frugt- og grøntsagsprodukter jf. artikel
1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2201/96 i en eller flere af de seneste tre konserveringssæsoner (2000/
01, 2001/02 og 2002/03 for den første periode med endelige foranstaltninger (11. april 2004 til
10. april 2005)). Endvidere bør det fastsættes, at der skal kræves sikkerhedsstillelse for hvert ton af
den pågældende vare, for hvilken der fremsættes anmodning om en importlicens. Denne sikkerhedsstillelse skal være tilstrækkelig stor til at afskrække anmodninger i spekulationsøjemed, men ikke så
stor, at den afskrækker selskaber, der beskæftiger sig med reelle handelsmæssige aktiviteter i forbindelse med forarbejdede frugt- og grøntsagsprodukter. Kommissionen finder, at en sikkerhedsstillelse
på omkring 20 % af værdien af den pågældende importerede vare er rimelig i denne forbindelse.
(1) EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1.
(2) EUT L 58 af 26.2.2004, s. 3.
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(129) Under de foreløbige foranstaltninger modtog de traditionelle importører 85 % af toldkontingentet

(23 435 tons på årsbasis), medens de øvrige importører modtog 15 % (4 135 tons på årsbasis).
Foranstaltningerne bør udformes således, at de traditionelle importørers stilling bevares, samtidig
med at konkurrencen opretholdes, og der sikres andre importører adgang til markedet. Der er et
betydeligt antal importører, der tidligere har importeret konserverede satsumas fra FRK, men ikke
har nået den tærskel på 500 tons, der skal være nået for at kunne behandles som traditionel
importør. Som følge af disse importørers uensartede importmængder blev det anset for mere retfærdigt at forhøje toldkontingenterne for sådanne importører end at sænke den mængdemæssige
tærskel.

(130) Uanset den store andel af den pågældende vare, som er importeret af traditionelle importører i de

seneste konserveringssæsoner, finder Kommissionen, at 25 % af toldkontingentet for varer med
oprindelse i FRK skal stilles til rådighed for »andre importører« for at holde markedet åbent, bevare
konkurrencen og give importører af mindre mængder mulighed for at deltage på markedet. Ved at
afsætte 75 % til traditionelle importører under de endelige foranstaltninger opretholdes disses indledende årlige toldkontingent på 23 132 tons. Dette vil bevare de traditionelle importørers stilling og
samtidig gøre det muligt at afsætte en højere procentsats til ikke-traditionelle eksportører, end det
var tilfældet under de foreløbige foranstaltninger. Den mængde, der afsættes til andre importører,
bør derfor forhøjes til 7 711 tons (25 % af toldkontingentet).

(131) Licenser for de relevante andele af toldkontingentet for import af den pågældende vare med oprin-

delse i FRK bør derfor efter ansøgning og på grundlag af objektive kriterier stilles til rådighed for
traditionelle importører for den relevante periode. Licenser for den resterende del af toldkontingentet
for den pågældende periode bør efter anmodning og på grundlag af objektive kriterier stilles til
rådighed for »andre importører«. Sådanne kriterier er nødvendige for at sikre, at hver enkelt traditionel importør har mulighed for at bevare sin position i forhold til andre traditionelle importører, at
ingen enkelt importør kan kontrollere markedet, og at konkurrencen mellem importører bevares. I
denne forbindelse er det mest hensigtsmæssige objektive kriterium for traditionelle importører den
maksimumsmængde (nettovægt) af den pågældende vare, som den traditionelle importør har importeret pr. konserveringssæson i de seneste tre konserveringssæsoner (2000/01, 2001/02 og 2002/03
for den første periode med endelige foranstaltninger (11. april 2004 til 10. april 2005)). Det mest
hensigtsmæssige objektive kriterium for andre importører er en grænse på 20 % af det toldkontingent, der er til rådighed for andre importører for varer af kinesisk oprindelse (dvs. 3 % af toldkontingentet for varer af kinesisk oprindelse).

(132) For så vidt angår importen af den pågældende vare med oprindelse i andre lande end FRK finder

Kommissionen, at da traditionelle importører ikke importerer betydelige mængder af den pågældende vare fra andre lande end FRK, og da det toldkontingent, der skal fastsættes, er væsentligt
højere end importen i tidligere konserveringssæsoner, bør hele toldkontingentet stå til rådighed for
alle importører på samme grundlag; den finder desuden (af ovennævnte årsager), at det mest
hensigtsmæssige objektive kriterium for at begrænse ansøgninger om importlicenser er en grænse på
20 % af toldkontingentet for varer af denne oprindelse.

(133) Muligheden for, at varer importeret fra udviklingslande kan fritages for toldkontingenterne, er

afhængig af varernes oprindelse. Muligheden for, at importerede varer kan henføres under toldkontingentet for importvarer med oprindelse i FRK og under toldkontingentet for importvarer med
oprindelse i alle andre lande, er også afhængig af varernes oprindelse. De kriterier for bestemmelse
af oprindelsesstatus, der i øjeblikket gælder i Fællesskabet, bør derfor anvendes, og for at sikre, at
toldkontingenterne forvaltes effektivt, bør det kræves, at der fremlægges et oprindelsescertifikat ved
Fællesskabets grænse i forbindelse med import af den pågældende vare, undtagen hvis importen af
denne vare er omfattet af et oprindelsesbevis, der er udstedt eller udfærdiget i overensstemmelse
med de relevante regler for, at varer kan omfattes af præferentielle toldforanstaltninger.
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11.3. VARIGHED
(134) De endelige foranstaltninger skal ikke vare mere end fire år inklusive gyldighedsperioden for de

midlertidige foranstaltninger, der trådte i kraft den 9. november 2003. De bør derfor udløbe senest
den 8. november 2007 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Ordning med toldkontingenter
1.
Der åbnes en ordning med toldkontingenter for importen til Fællesskabet af visse forarbejdede eller
konserverede mandariner (herunder tangeriner og satsumas), klementiner, wilkings og andre lignende
krydsninger af citrusfrugter, ikke tilsat alkohol, tilsat sukker, der i øjeblikket henhøres under KN-kode
2008 30 55 og 2008 30 75 (i det følgende benævnt »konserverede mandariner«). Den mængde, der er
omfattet af hvert af toldkontingenterne, og deres gyldighedsperiode er anført i bilag I.
2.
Den konventionelle toldsats, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 2658/87 (1), eller en eventuel
præferentiel toldsats finder fortsat anvendelse for konserverede mandariner importeret inden for de i stk. 1
omhandlede kontingenter.
3.
Importen af konserverede mandariner, der finder sted uden fremlæggelse af en licens jf. artikel 3, stk.
1, for det land, hvor de pågældende varer har oprindelse, er genstand for en tillægstold på 301 EUR pr.
ton, jf. dog artikel 9.

Artikel 2
Definitioner
I denne forordning forstås ved:
a) »konserveringssæson«: en periode på 12 måneder fra den 1. oktober i et år til den 30. september i det
følgende år
b) »nye medlemsstater«: Letland, Litauen, Estland, Polen, Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet, Slovenien, Malta og
Cypern
c) »importør«: en erhvervsdrivende, fysisk eller juridisk person, enkeltperson eller gruppe, der i en eller
flere af de seneste tre konserveringssæsoner har importeret mindst 50 tons forarbejdede frugter og
grøntsager, jf. artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2201/96, til Fællesskabet eller de nye medlemsstater
pr. konserveringssæson uanset disse importerede varers oprindelse
d) »traditionel importør«: en importør, der i gennemsnit har importeret 500 tons eller derover af konserverede mandariner til Fællesskabet eller de nye medlemsstater pr. konserveringssæson i de seneste tre
konserveringssæsoner uanset disse importerede varers oprindelse
e) »referencemængde«: den maksimumsmængde konserverede mandariner, som en traditionel importør har
importeret pr. konserveringssæson i en af de seneste tre konserveringssæsoner
f) »andre importører«: importører, der ikke er traditionelle importører
g) »oprindelse«: en henvisning til det land, hvor importen har oprindelse, nemlig enten FRK eller et andet
land.
(1) EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2344/2003 (EUT L 346 af
31.12.2003, s. 38).
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Artikel 3
Ordning med importlicenser

1.
Al import inden for de i artikel 1, stk. 1, omhandlede kontingenter er genstand for fremlæggelse af
en importlicens (i det følgende benævnt »licensen«) udstedt i overensstemmelse med forordning (EF) nr.
1291/2000, medmindre andet er fastsat i nærværende forordning.
2.
Artikel 8, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 1291/2000 finder ikke anvendelse på licenserne. I licensernes
rubrik 19 anføres »0«.
3.
Som fravigelse af artikel 9 i forordning (EF) nr. 1291/2000 kan de rettigheder, der følger af licenser,
ikke overdrages.
4.
Det sikkerhedsbeløb, der er omhandlet i artikel 15, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1291/2000, er
150 EUR pr. ton af varens nettovægt.

Artikel 4
Licensers gyldighed
1.
Rubrik 8 i licensanmodninger og licenser skal angive varens oprindelsesland. Der sættes kryds ud for
ordet »ja« i rubrik 8. Licenser er kun gyldige for varer med oprindelse i det land, som er angivet i denne
rubrik.
2.
Licenser er kun gyldige for den periode, for hvilken de er udstedt. Licensens gyldighedsperiode
anføres ved en påtegning i rubrik 24 (f.eks.: »Licensen kun gyldig fra 11. april 2004 til 10. april 2005«).

Artikel 5
Anmodninger om licenser
1.

Kun importører kan indgive anmodninger om licenser.

Anmodninger indgives til de kompetente nationale myndigheder. Til støtte for deres anmodninger skal
importørerne afgive oplysninger, der over for de kompetente nationale myndigheder godtgør, at artikel 2,
litra c) og d), er overholdt.
2.
Anmodninger om licenser for perioden frem til den 10. april 2005 kan indgives i perioden fra den 1.
til den 7. maj 2004. Anmodninger om licenser for senere perioder kan indgives fra den 1. til den 8. februar
umiddelbart forud for begyndelsen af den relevante periode.
3.
Anmodninger om licenser indgivet af traditionelle importører skal være for en mængde, der ikke er
større end referencemængden for den pågældende traditionelle importør for så vidt angår importen af
konserverede mandariner med oprindelse i FRK og ikke større end 20 % af det toldkontingent, der er fastsat
for importen af konserverede mandariner med oprindelse i alle andre lande.
4.
Anmodninger om licenser indgivet af andre importører skal være for en mængde, der ikke er større
end 3 % af det i bilag I fastsatte toldkontingent for import af konserverede mandariner med oprindelse i
FRK og ikke større end 20 % af det toldkontingent, der er fastsat for import af konserverede mandariner
med oprindelse i alle andre lande.
5.
I licensanmodningernes rubrik 20 anføres »traditionel importør« eller »anden importør« samt »anmodning i henhold til forordning (EF) nr. 658/2004«.
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Artikel 6
Tildeling af toldkontingenterne
1.
For import af varer med oprindelse i FRK fordeles det i artikel 1, stk. 1, fastsatte toldkontingent for
hver periode som følger:
a) 75 % til traditionelle importører
b) 25 % til andre importører.
Hvis den tildelte mængde ikke udnyttes fuldt ud i en periode af en kategori af importører, kan den resterende del tildeles den anden kategori.
2.
For import af varer med oprindelse i andre lande end FRK er det i artikel 1, stk. 1, fastsatte toldkontingent til rådighed for traditionelle importører og andre importører.

Artikel 7
Medlemsstaternes underretning af Kommissionen
1.
Medlemsstaterne underretter Kommissionen om, hvorvidt der er indgivet anmodninger om importlicenser, samt om de mængder, der er omfattet af disse anmodninger.
2.
For perioden fra den 11. april 2004 til den 10. april 2005 meddeles de i stk. 1 omhandlede oplysninger senest kl. 12 middag (Bruxelles-tid) den 11. maj 2004.
3.
For hver efterfølgende periode meddeles de i stk. 1 omhandlede oplysninger senest kl. 12 middag
(Bruxelles-tid) den 10. februar umiddelbart forud for begyndelsen af den relevante periode.
4.
Den i stk. 1 omhandlede underretning skal ske elektronisk på den dertil beregnede formular, som
Kommissionen sender til medlemsstaterne. De deri afgivne oplysninger fordeles efter importørtype og
oprindelse, jf. artikel 2.

Artikel 8
Udstedelse af licenser
1.
På grundlag af de oplysninger, som medlemsstaterne afgiver i henhold til artikel 7, beslutter Kommissionen ved en forordning for hver oprindelse og hver type importør, jf. artikel 2 og under hensyntagen til
stk. 2, de andele, hvormed licenserne skal udstedes. Denne beslutning træffes senest den 2. juni 2004 for så
vidt angår perioden fra den 11. april 2004 til den 10. april 2005 og senest den 15. marts umiddelbart
forud for begyndelsen af den relevante periode i alle andre tilfælde.
2.
Når Kommissionen på grundlag af de oplysninger, der er afgivet af medlemsstaterne i henhold til
artikel 7, finder, at licensanmodninger overskrider de mængder, der er fastsat i henhold til artikel 1 og 6,
fastsætter den en enkelt procentvis reduktion, der skal anvendes på de pågældende anmodninger om
licenser.
3.
Licenser udstedes af de kompetente nationale myndigheder den fjerde arbejdsdag efter ikrafttrædelsen
af den i stk. 1 omhandlede forordning.
4.
Når der i medfør af stk. 1 udstedes en licens for en mængde, der er mindre end ønsket, kan licensanmodningen trækkes tilbage inden for tre arbejdsdage fra ikrafttrædelsen af de foranstaltninger, der er
vedtaget i henhold til dette stykke. I tilfælde af en sådan tilbagetrækning frigives den stillede sikkerhed
straks.
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Artikel 9
Udviklingslande
Importen af konserverede mandariner med oprindelse i et af de udviklingslande, der er anført i bilag II, er
ikke genstand for eller tildelt toldkontingenterne.
Artikel 10
Generelle bestemmelser
1.
Oprindelsen af de konserverede mandariner, der er omfattet af denne forordning, fastsættes i overensstemmelse med de bestemmelser, der er gældende i Fællesskabet.
2.
Med forbehold af stk. 3 er enhver overgang til fri omsætning i Fællesskabet af konserverede mandariner med oprindelse i et tredjeland betinget af, at der fremlægges et oprindelsescertifikat udstedt af de
kompetente nationale myndigheder i det pågældende land, der opfylder betingelserne i artikel 47 i
Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 (1).
3.
Det i stk. 2 omhandlede oprindelsescertifikat kræves ikke for import af konserverede mandariner, der
er omfattet af et oprindelsesbevis, der er udstedt eller udfærdiget i overensstemmelse med de relevante
regler for opnåelse af ret til at benytte præferentielle toldforanstaltninger.
4.
Beviser for oprindelse godtages kun, hvis varerne opfylder de kriterier for fastlæggelse af oprindelse,
der er fastsat i de i Fællesskabet gældende bestemmelser.
Artikel 11
Medlemsstaterne og Kommissionen arbejder tæt sammen om at sikre, at denne forordning overholdes.
Artikel 12
Denne forordning træder i kraft den 11. april 2004 og anvendes indtil den 8. november 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 7. april 2004.
På Kommissionens vegne
Pascal LAMY

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2286/2003 (EUT L 343 af 31.12.2003, s. 1).
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BILAG I
Kontingent — FRK
(tons)

Kontingent — alle andre lande
(tons)

11.4.2004 til 10.4.2005

30 843

2 314

11.4.2005 til 10.4.2006

32 385

2 430

11.4.2006 til 10.4.2007

34 004

2 551

11.4.2007 til 8.11.2008

20 738

1 556

Periode

BILAG II
Liste over udviklingslande, der ikke er omfattet af foranstaltningerne, da de eksporterer mindre end 3 % af Fællesskabets
import.
De Forenede Arabiske Emirater, Afghanistan, Antigua og Barbuda, Angola, Argentina, Barbados, Bangladesh, Burkina
Faso, Bahrain, Burundi, Benin, Brunei, Bolivia, Brasilien, Bahamas, Bhutan, Botswana, Belize, Den Demokratiske Republik
Congo, Den Centralafrikanske Republik, Republikken Congo, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroun, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Kap Verde, Djibouti, Dominica, Den Dominikanske Republik, Algeriet, Ecuador, Egypten, Eritrea, Etiopien, Fiji,
Mikronesiens Forenede Stater, Gabon, Grenada, Ghana, Gambia, Guinea, Ækvatorialguinea, Guatemala, Guinea-Bissau,
Guyana, Honduras, Haiti, Hongkong, Indonesien, Indien, Irak, Den Islamiske Republik Iran, Jamaica, Jordan, Kenya,
Cambodja, Kiribati, Comorerne, Saint Christopher og Nevis, Kuwait, Den Demokratiske Folkerepublik Laos, Libanon,
Saint Lucia, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Libyen, Marokko, Madagascar, Marshalløerne, Mali, Myanmar, Mongoliet, Mauritanien, Mauritius, Maldiverne, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Nepal, Nauru,
Oman, Panama, Peru, Papua New Guinea, Filippines, Pakistan, Palau, Paraguay, Qatar, Rwanda, Saudi-Arabien, Salomonøerne, Seychellerne, Sudan, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Surinam, Sao Tomé og Principe, El Salvador, Den Syriske
Arabiske Republik, Swaziland, Tchad, Togo, Thailand, Tunesien, Tonga, Østtimor, Trinidad og Tobago, Tuvalu, Den
Forenede Republik Tanzania, Taiwan, Uganda, Uruguay, Saint Vincent og Grenadinerne, Venezuela, Vietnam, Vanuatu,
Samoa, Yemen, Sydafrika, Zambia og Zimbabwe.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 659/2004
af 7. april 2004
om ændring af forordning (EØF) nr. 1859/82 for så vidt angår udvælgelsen af regnskabsførende
bedrifter med henblik på bestemmelse af landbrugsbedrifternes indkomster
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

Forordning (EØF) nr. 1859/82 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Fællesskabskomitéen for
Informationsnettet for Landøkonomisk Bogføring —

under henvisning til Rådets forordning nr. 79/65/EØF af 15.
juni 1965 om oprettelse af et informationsnet for landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Det Europæiske Økonomiske
Fællesskab (1), særlig artikel 4, stk. 4, artikel 5, stk. 5, og artikel
6, stk. 2, og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 660/2004 af 7.
april 2004 om ændring af bilaget til Rådets forordning
nr. 79/65/EØF for så vidt angår listen over områder (2)
er det enkelte område »Belgien« i nævnte bilag blevet
opdelt i tre områder. Antallet af regnskabsførende
bedrifter pr. område i Belgien bør derfor indsættes i bilag
I til Kommissionens forordning (EØF) nr. 1859/82 (3).
Udviklingen med hensyn til dataoverførsel og kontrolprocedurer har gjort rapporten om gennemførelsen af
planen for udvælgelse af de regnskabsførende bedrifter,
der er omhandlet i artikel 6 i forordning (EØF) nr. 1859/
82, overflødig. Artikel 6 i og bilag II til forordning (EØF)
nr. 1859/82 bør derfor udgå.

I forordning (EØF) nr. 1859/82 foretages følgende ændringer:
1) Artikel 6 udgår.
2) Bilag I ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.
3) Bilag II udgår.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra regnskabsåret 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 7. april 2004.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT 109 af 23.6.1965, s. 1859/65. Senest ændret ved forordning
(EF) nr. 2059/2003 (EUT L 308 af 25.11.2003, s. 1).
(2) Se side 97 i denne EUT.
(3) EFT L 205 af 13.7.1982, s. 40. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1555/2001 (EFT L 205 af 31.7.2001, s. 21).
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BILAG
I bilag I til forordning (EØF) nr. 1859/82 affattes linjen vedrørende Belgien således:
»BELGIEN
341

Vlaanderen

342

Bruxelles-Brussel

343

Wallonie

600
—
400«
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 660/2004
af 7. april 2004
om ændring af bilaget til Rådets forordning nr. 79/65/EØF for så vidt angår listen over områder
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

Forordning nr. 79/65/EØF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

under henvisning til Rådets forordning nr. 79/65/EØF af 15.
juni 1965 om oprettelse af et informationsnet for landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Det Europæiske Økonomiske
Fællesskab (1), særlig artikel 2a,

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Fællesskabskomitéen for
Informationsnettet for Landøkonomisk Bogføring —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

under henvisning til anmodning fra Belgien, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

En liste over områder i henhold til artikel 2, litra d), i
forordning nr. 79/65/EØF er fastsat i bilaget til nævnte
forordning.
Ifølge dette bilag udgør Belgien et enkelt område. Med
henblik på anvendelsen af forordning nr. 79/65/EØF har
Belgien anmodet om, at dette enkelte område opdeles i
tre områder.

Artikel 1
Bilaget til forordning nr. 79/65/EØF ændres som angivet i
bilaget til nærværende forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra regnskabsåret 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 7. april 2004.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT 109 af 23.6.1965, s. 1859/65. Senest ændret ved forordning
(EF) nr. 2059/2003 (EUT L 308 af 25.11.2003, s. 1).
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BILAG
I bilaget til forordning nr. 79/65/EØF ændres ordene »BELGIEN udgør et enkelt område« til:
»BELGIEN
1. Vlaanderen
2. Bruxelles-Brussel
3. Wallonie.«
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 661/2004
af 7. april 2004
om indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets forordning (EF) nr. 769/2002 over for importen af cumarin med
oprindelse i Folkerepublikken Kina, ved import af cumarin afsendt fra Indien og Thailand, uanset
om varen er angivet med oprindelse i Indien og Thailand eller ej, og om at gøre denne import til
genstand for registrering
C. GÆLDENDE FORANSTALTNINGER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

(5)

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22.
december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande,
der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1)
(»grundforordningen«), særlig artikel 13, stk. 3, og artikel 14,
stk. 5,

De gældende foranstaltninger over for den pågældende
vare, der muligvis omgås, er antidumpingforanstaltninger indført ved Rådets forordning (EF) nr. 769/
2002 (2).

D. BEGRUNDELSE

efter høring af det rådgivende udvalg, og
(6)

Anmodningen indeholder tilstrækkelige beviser for, at
antidumpingforanstaltningerne mod importen af
cumarin med oprindelse i Folkerepublikken Kina omgås
gennem videreforsendelse via Indien og via Thailand.

(7)

Der foreligger følgende beviser:

ud fra følgende betragtninger:

A. ANMODNING

(1)

Kommissionen har modtaget en anmodning i henhold til
artikel 13, stk. 3, i grundforordningen om at undersøge
den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger,
der er indført over for importen af cumarin med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

(2)

Anmodningen blev indgivet den 24. februar 2004 af
European Chemical Industry Council (CEFIC) på vegne af
den eneste producent, der tegner sig for 100 % produktionen i Fællesskabet af cumarin.

Anmodningen viser, at der er sket en betydelig ændring i
handelsmønstret med hensyn til eksporten fra Folkerepublikken Kina, Indien og Thailand til Fællesskabet efter
indførelsen af foranstaltninger mod importen af cumarin
med oprindelse i Folkerepublikken Kina, og at der ikke
foreligger nogen tilstrækkelig gyldig grund eller økonomisk begrundelse for en sådan ændring ud over
indførelsen af tolden. Denne ændring i handelsmønstret
synes at skyldes videreforsendelse af cumarin med oprindelse i Folkerepublikken Kina via Indien og via Thailand.

(3)

Den vare, der er berørt af den mulige omgåelse, er
cumarin,
normalt
angivet
under
KN-kode
ex 2932 21 00, med oprindelse i Folkerepublikken Kina
(»den pågældende vare«). Denne KN-kode angives kun til
orientering.

Endvidere indeholder anmodningen tilstrækkelige beviser
for, at de afhjælpende virkninger af de gældende antidumpingforanstaltninger mod importen af cumarin med
oprindelse i Folkerepublikken Kina undergraves med
hensyn til både mængde og pris. Betydelige mængder af
den pågældende vare importeret fra Indien og Thailand
synes at have erstattet importen af cumarin med oprindelse i Folkerepublikken Kina. Desuden er der tilstrækkelige beviser for, at denne stigning i importen sker til
priser langt under den ikke-skadevoldende pris, der blev
fastsat i den undersøgelse, som førte til de gældende
foranstaltninger.

(4)

Den af undersøgelsen omfattede vare er cumarin, der er
afsendt fra Indien og Thailand (»den af undersøgelsen
omfattede vare«) og normalt angives under samme KNkode som den pågældende vare med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

Endelig indeholder anmodningen tilstrækkelige beviser
for, at priserne på den af undersøgelsen omfattede vare
dumpes i forhold til den normale værdi, der tidligere er
fastsat for cumarin med oprindelse i Folkerepublikken
Kina.

(1) EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
461/2004 (EUT L 77 af 13.3.2004, s. 12).

(2) EFT L 123 af 9.5.2002, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
1854/2003 (EUT L 272 af 23.10.2003, s. 1).
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parter mundtligt, hvis de fremsætter skriftlig anmodning
herom og påviser, at der er særlige årsager til, at de bør
høres.

Hvis det i forbindelse med undersøgelsen konstateres, at
der forekommer andre former for omgåelse via Indien
eller Thailand som omhandlet i grundforordningens
artikel 13 end videreforsendelse, kan undersøgelsen også
dække disse former for praksis.

c) Fritagelse for foranstaltninger eller registrering af import
E. PROCEDURE
(13)
(8)

I betragtning af ovenstående har Kommissionen konkluderet, at der foreligger tilstrækkelige beviser til at indlede
en undersøgelse i henhold til grundforordningens artikel
13 og til at gøre importen af cumarin afsendt fra Indien
og Thailand, uanset om de er angivet med oprindelse i
Indien eller Thailand eller ej, til genstand for registrering,
jf. artikel 14, stk. 5, i grundforordningen.

Da den mulige omgåelse af de gældende foranstaltninger
finder sted uden for Fællesskabet, kan der i overensstemmelse med grundforordningens artikel 13, stk. 4,
indrømmes fritagelse for producenter af den pågældende
vare, der kan bevise, at de ikke er forretningsmæssigt
forbundet med nogen producent, som er genstand for
foranstaltningerne, og for hvilke det er godtgjort, at de
ikke medvirker til omgåelse som defineret i grundforordningens artikel 13, stk. 1 og 2. Producenter, der ønsker
fritagelse, skal indgive en behørigt dokumenteret anmodning herom inden for den frist, der er fastsat i denne
forordnings artikel 3, stk. 3.

a) Spørgeskemaer
F. REGISTRERING
(9)

For at indhente de oplysninger, som den anser for
nødvendige for undersøgelsen, vil Kommissionen sende
spørgeskemaer til de eksportører, producenter og
sammenslutninger af eksportører og producenter i
Indien og Thailand, de eksportører, producenter og
sammenslutninger af eksportører og producenter i Folkerepublikken Kina og de importører og sammenslutninger
af importører i Fællesskabet, som samarbejdede i forbindelse med den undersøgelse, der førte til de gældende
foranstaltninger, eller som er anført i anmodningen, og
til myndighederne i Folkerepublikken Kina, Indien og
Thailand. Der kan også indhentes relevante oplysninger
fra EF-erhvervsgrenen.

(14)

I henhold til grundforordningens artikel 14, stk. 5, skal
indførsel af den af undersøgelsen omfattede vare gøres
til genstand for registrering for at sikre, at der kan
opkræves antidumpingtold med tilbagevirkende kraft fra
datoen for registreringen af cumarin afsendt fra Indien
og fra Thailand, hvis det af undersøgelsen skulle fremgå,
at der forekommer omgåelse.

G. FRISTER
(10)

(11)

Under alle omstændigheder bør alle interesserede parter
straks og senest inden den frist, der er fastsat i denne
forordnings artikel 3, henvende sig til Kommissionen for
at få oplyst, om de er anført i anmodningen, og om
nødvendigt anmode om et spørgeskema inden for den
frist, der er fastsat i denne forordnings artikel 3, stk. 1,
da den frist, der er fastsat i denne forordnings artikel
3, stk. 2, gælder for alle interesserede parter.

(15)

Af hensyn til en forsvarlig forvaltning bør der fastsættes
en frist, hvori:
— interesserede parter kan give sig til kende over for
Kommissionen, fremsætte deres synspunkter skriftligt
og besvare spørgeskemaer eller afgive andre oplysninger, der vil blive taget i betragtning i forbindelse
med undersøgelsen

Myndighederne i Folkerepublikken Kina, Indien og Thailand vil blive underrettet om indledningen af undersøgelsen.

— producenter i Indien og Thailand kan anmode om
fritagelse for registrering af importen eller for foranstaltninger
— interesserede parter kan fremsætte skriftlig anmodning om at blive hørt mundtligt af Kommissionen.

b) Indhentning af oplysninger og afholdelse af høringer
(16)
(12)

Alle interesserede parter opfordres til at give udtryk for
deres mening skriftligt og fremlægge dokumentation
herfor. Kommissionen kan desuden høre interesserede

Opmærksomheden henledes på, at udøvelsen af de fleste
proceduremæssige rettigheder, der er fastsat i grundforordningen, afhænger af, at den berørte part giver sig til
kende inden for de frister, der er anført i denne forordnings artikel 3.
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H. MANGLENDE SAMARBEJDSVILJE

Artikel 3

I tilfælde, hvor en interesseret part nægter at give adgang
til de nødvendige oplysninger eller på anden måde
undlader at meddele dem inden for de frister, der er
fastsat i denne forordning, eller lægger væsentlige
hindringer i vejen for undersøgelsen, kan der træffes
foreløbige eller endelige afgørelser, positive eller negative, på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger,
jf. artikel 18 i grundforordningen.

1. Der kan anmodes om spørgeskemaer hos Kommissionen
inden 15 dage fra offentliggørelsen af denne forordning i Den
Europæiske Unions Tidende.

Hvis det konstateres, at en interesseret part har afgivet
urigtige eller vildledende oplysninger, vil der blive set
bort fra disse oplysninger, og de foreliggende faktiske
oplysninger kan benyttes, jf. grundforordningens artikel
18. Hvis en interesseret part ikke samarbejder eller kun
delvis samarbejder, og der derfor gøres brug af de foreliggende faktiske oplysninger i henhold til grundforordningens artikel 18, kan resultatet være mindre gunstigt
for den pågældende part, end hvis den havde udvist
samarbejdsvilje —

2. Medmindre andet er angivet, skal interesserede parter give
sig til kende over for Kommissionen, fremsætte deres synspunkter skriftligt og afgive besvarelser af spørgeskemaer eller
alle andre oplysninger senest 40 dage fra datoen for offentliggørelsen af denne forordning i Den Europæiske Unions Tidende,
hvis der skal tages hensyn til deres bemærkninger i forbindelse
med undersøgelsen.
3. Producenter i Indien og Thailand, som ønsker fritagelse
for registrering af importen eller for foranstaltninger skal
indgive en behørigt dokumenteret anmodning herom inden for
samme frist på 40 dage.
4. Interesserede parter kan også anmode om at blive hørt af
Kommissionen inden for samme frist på 40 dage.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Der indledes en undersøgelse i henhold til artikel 13, stk. 3, i
Rådets forordning (EF) nr. 384/96 med henblik på at fastslå,
om importen til Fællesskabet af cumarin henhørende under
KN-kode ex 2932 21 00 (Taric-kode 2932 21 00 11 og
2932 21 00 15) og afsendt fra Indien og fra Thailand, uanset
om varen har oprindelse i Indien eller Thailand eller ej, omgår
de antidumpingforanstaltninger, der blev indført ved Rådets
forordning (EF) nr. 769/2002 over for importen af cumarin
med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

Artikel 2

5. Alle oplysninger vedrørende sagen, alle anmodninger om
at blive hørt eller om at få tilsendt et spørgeskema samt
anmodninger om bemyndigelse til certifikater for ikke-omgåelse
skal være skriftlige (ikke i elektronisk format, medmindre andet
er angivet) med angivelse af den interesserede parts navn,
adresse, e-mail-adresse, telefon-, fax- og/eller telexnummer. Alle
skriftlige redegørelser, herunder de oplysninger, der anmodes
om i denne forordning, besvarelser af spørgeskemaet og korrespondance, som de interesserede parter videregiver som fortroligt materiale, skal forsynes med påtegningen »Limited« (1) og
skal i overensstemmelse med artikel 19, stk. 2, i grundforordningen ledsages af et ikke-fortroligt sammendrag, som skal
forsynes med påtegningen »For inspection by interested
parties«.
Kommissionens postadresse:
Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Handel
Direktorat B
J-79 5/16
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05
Telex COMEU B 21877

Toldmyndighederne pålægges at træffe passende foranstaltninger til at registrere den import til Fællesskabet, der er
omhandlet i denne forordnings artikel 1, jf. artikel 13, stk. 3,
og artikel 14, stk. 5, i forordning (EF) nr. 384/96.

Artikel 4

Registreringen ophører ni måneder efter datoen for denne
forordnings ikrafttræden.

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

Kommissionen kan ved en forordning give toldmyndighederne
instruks om at ophøre med registrering af import til Fællesskabet af varer fremstillet af producenter, som har anmodet om
fritagelse for registrering, og med hensyn til hvilke det er fastslået, at de ikke omgår antidumpingtolden.

(1) Dette betyder, at dokumentet kun er til internt brug. Det er
beskyttet i henhold til artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 1049/2001 (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43). Det
er et fortroligt dokument i henhold til artikel 19 i Rådets forordning
(EF) nr. 384/96 (EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1) og artikel 6 i WTOaftalen om gennemførelse af artikel VI i GATT 1994 (antidumpingaftalen).
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 7. april 2004.
På Kommissionens vegne
Pascal LAMY

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 662/2004
af 7. april 2004
om overgangsforanstaltninger for anvendelse af importlicenser ifølge forordning (EF) nr. 936/97 og
(EF) nr. 1279/98 om forvaltning af visse toldkontingenter for produkter fra oksekødssektoren som
følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og
Slovakiets tiltrædelse af Den Europæiske Union
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(4)

Det bør derfor fastsættes overgangsforanstaltninger til
reglerne for, at erhvervsdrivende i de nye medlemsstater
kan tages i betragtning under de importordninger, der
omhandles i forordning (EF) nr. 936/97 og (EF) nr.
1279/98.

(5)

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

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

under henvisning til traktaten om Tjekkiets, Estlands, Cyperns,
Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og
Slovakiets tiltrædelse, særlig artikel 2, stk. 3,

under henvisning til akten vedrørende Tjekkiets, Estlands,
Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens
og Slovakiets tiltrædelse, særlig artikel 41, stk. 1, og
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

(3)

Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn,
Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet (i det følgende
benævnt »de nye medlemsstater«) tiltræder Fællesskabet
den 1. maj 2004 efter ratificering af tiltrædelsestraktaten.
Der bør på tiltrædelsesdagen stilles toldkontingenter for
oksekødsprodukter til rådighed for erhvervsdrivende
etableret i disse lande.

I Kommissionens forordning (EF) nr. 936/97 af 27. maj
1997 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for
oksekød af høj kvalitet, fersk, kølet eller frosset, og for
frosset bøffelkød (1) og Kommissionens forordning (EF)
nr. 1279/98 af 19. juni 1998 om gennemførelsesbestemmelser til de toldkontingenter for oksekød, som ved
Rådets afgørelser 2003/286/EF, 2003/298/EF, 2003/
299/EF, 2003/18/EF 2003/263/EF og 2003/285/EF er
fastsat for Bulgarien, Tjekkiet, Slovakiet, Rumænien,
Polen og Ungarn (2), fastsættes de særlige bestemmelser
for, at erhvervsdrivende kan komme i betragtning under
de forskellige importordninger med hensyn til visse toldkontingenter.

For at omfattes af disse importkontingenter bør licensansøgerne etableret i de nye medlemsstater bevise, at de
har haft et minimum af handel med tredjelande. Handel
med de nuværende medlemsstater af Fællesskabet i dets
sammensætning før ikrafttrædelsen af tiltrædelsestraktaten af 2003, som har fundet sted før den 1. maj
2004, bør betragtes som handel med tredjelande.

(1) EFT L 137 af 28.5.1997, s. 10. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 649/2003 (EUT L 95 af 11.4.2003, s. 13).
(2) EFT L 176 af 20.6.1998, s. 12. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1144/2003 (EUT L 160 af 28.6.2003, s. 44).

Artikel 1
1. For at komme i betragtning til importlicenser, jf. artikel 4,
litra a), i forordning (EF) nr. 936/97 og artikel 3, stk. 1, litra a),
i forordning (EF) nr. 1279/98, skal ansøgere etableret i Tjekkiet,
Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet være fysiske eller juridiske personer, der er
momsregistreret i en af Fællesskabets medlemsstater i dets
sammensætning på dagen for ikrafttrædelsen af tiltrædelsestraktaten af 2003, og de skal på det tidspunkt, hvor ansøgningerne indsendes, over for den ansvarlige medlemsstats myndigheder bevise følgende:
a) at de i mindst tolv måneder har drevet handel med oksekød
med andre lande, jf. forordning (EF) nr. 936/97
b) at de mindst en gang i de tolv foregående måneder har
drevet handel med oksekød med andre lande, jf. forordning
(EF) nr. 1279/98.
2. I denne artikel forstås ved »andre lande« alle tredjelande,
herunder medlemsstaterne i Fællesskabet i dets sammensætning
dagen før ikrafttrædelse af tiltrædelsestraktaten af 2003.

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft med forbehold af, at traktaten
om Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns,
Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse træder i
kraft, og da på datoen herfor.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 7. april 2004.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 663/2004
af 7. april 2004
om ændring af forordning (EF) nr. 2300/97 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets
forordning (EF) nr. 1221/97 om almindelige regler for anvendelsen af foranstaltninger til forbedring af produktionen og afsætningen af honning
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1221/97 af 25.
juni 1997 om almindelige regler for anvendelsen af foranstaltninger til forbedring af produktionen og afsætningen af
honning (1), særlig artikel 5, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

Forordning (EF) nr. 2300/97 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:
2

I Kommissionens forordning (EF) nr. 2300/97 ( ) fastsættes de nødvendige bestemmelser for gennemførelsen
af de nationale årlige programmer, der blev indført ved
forordning (EF) nr. 1221/97. I henhold til artikel 2, stk.
1, i forordning (EF) nr. 2300/97 skal medlemsstaterne
fremsende programmerne til Kommissionen hvert år
inden den 15. april.
Som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands,
Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse af Den Europæiske Union bør disse
lande ligeledes kunne drage nytte af de nationale
programmer, der er indført ved forordning (EF) nr.
1221/97. For at muliggøre en ensartet evaluering af
samtlige medlemsstaters programmer, bør fristen for
2004 for fremsendelsen heraf udsættes til den 15. maj
2004.

Artikel 1
Artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2300/97 affattes således:
»1. Medlemsstaterne sender programmerne til Kommissionen hvert år inden den 15. april. I 2004 sender medlemsstaterne dog deres programmer senest den 15. maj.«
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes på de årlige programmer for produktionsåret
2004/05.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 7. april 2004.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 173 af 1.7.1997, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 2070/
98 (EFT L 265 af 30.9.1998, s. 1).
(2) EFT L 319 af 21.11.1997, s. 4. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1387/2003 (EUT L 196 af 2.8.2003, s. 22).
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 664/2004
af 7. april 2004
om overgangsbestemmelser for importlicenser for mælk og mejeriprodukter i henhold til forordning (EF) nr. 2535/2001 som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns,
Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse af EU
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

derne i de nye medlemsstater bør senest den 15. maj
2004 sende Kommissionen en fortegnelse over alle
godkendte erhvervsdrivende. For at gøre det lettere at
identificere hver ansøger og lette overdragelsen af
licenser bør det fastlægges nærmere, hvilke oplysninger
om hver erhvervsdrivende der skal fremsendes.
Godkendte erhvervsdrivende i de nye medlemsstater bør
også kunne købe importlicenser.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

under henvisning til traktaten om Tjekkiets, Estlands, Cyperns,
Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og
Slovakiets tiltrædelse, særlig artikel 2, stk. 3,

(3)

For perioden 1. juli 2004 til 30. juni 2005 bør erhvervsdrivende i de nye medlemsstater godkendes, hvis de
inden den 1. juni indgiver ansøgning herom, ledsaget af
de fornødne dokumenter og oplysninger, eller hvis de er
opført på en fortegnelse over godkendte erhvervsdrivende, som tilsendes Kommissionen senest den 15. maj
2004.

(4)

Det er derfor nødvendigt at vedtage undtagelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 2535/2001.

(5)

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

under henvisning til akten vedrørende Tjekkiets, Estlands,
Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens
og Slovakiets tiltrædelse, særlig artikel 41, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

I afsnit 2, kapitel I, afdeling 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2535/2001 af 14. december 2001 om
gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF)
nr. 1255/1999 for så vidt angår importordningen for
mælk og mejeriprodukter og åbning af toldkontingenter (1) er der fastsat særlige bestemmelser om godkendelse af importlicensansøgere. For at sikre, at erhvervsdrivende i Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen,
Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet (i det
følgende »benævnt de nye medlemsstater«) får adgang til
importlicenser fra den dato, hvor landene tiltræder EU,
bør der vedtages overgangsbestemmelser.

For perioden 1. maj til 30. juni 2004 bør erhvervsdrivende i de nye medlemsstater uden forhåndsgodkendelse
kunne ansøge om importlicenser i forbindelse med de
toldkontingenter, der er omhandlet i bilagene til forordning (EF) nr. 2535/2001. De bør kunne bevise deres
egenskab af og regelmæssige aktiviteter som forhandlere.
Hvad kravet om bevis for handelsaktiviteter angår, bør
ansøgerne i de nye medlemsstater kunne lægge ikke blot
handel med EU, men også handel med alle tredjelande til
grund. De bør kunne vælge 2002 og ikke 2003 som
referenceår for deres handelsaktiviteter, hvis de kan
bevise, at de som følge af usædvanlige omstændigheder
ikke var i stand til importere eller eksportere de
fornødne mængder mejeriprodukter i 2003. Myndighe-

(1) EFT L 341 af 22.12.2001, s. 29. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 50/2004 (EUT L 7 af 13.1.2004, s. 9).

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. Som undtagelse fra afsnit 2, kapitel I, afdeling 2, i forordning (EF) nr. 2535/2001 kan erhvervsdrivende i Tjekkiet,
Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet ansøge om importlicenser for kontingenter
for perioden 1. maj til 30. juni 2004 uden at være forhåndsgodkendt af myndighederne i den medlemsstat, hvor de er etableret.

2. Som undtagelse fra artikel 11 i forordning (EF) nr. 2535/
2001 må erhvervsdrivende, der er etableret i de nye medlemsstater, kun ansøge om importlicenser for de i stk. 1 omhandlede kontingenter i den medlemsstat, hvor de er etableret.
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Licensansøgninger tages kun i betragtning, hvis ansøgeren
vedlægger følgende dokumenter:

4. Kommissionen videresender fortegnelserne til myndighederne i de øvrige medlemsstater.

a) bevis for, at ansøgeren i 2003 importerede og/eller eksporterede mindst 25 tons mejeriprodukter henhørende under
kapitel 04 i den kombinerede nomenklatur fordelt på
mindst fire transaktioner

5. Som undtagelse fra artikel 16, stk. 4, i forordning (EF) nr.
2535/2001 må importlicenser, der er udstedt for kontingenter
for perioden 1. maj til 30. juni 2004, kun overdrages til fysiske
eller juridiske personer, som er godkendt i henhold til nævnte
forordnings afdeling 2, og til fysiske eller juridiske personer,
som er opført på de i stk. 3 omhandlede fortegnelser.

b) dokumenter og oplysninger, der beviser ansøgerens egenskab af erhvervsdrivende, herunder:
i) regnskabs- og/eller skattebilag, der er udfærdiget i overensstemmelse med den nationale lovgivning, og
ii) momsregistreringsnummer, hvis det er fastsat i den nationale lovgivning
iii) optagelse i handelsregister, hvis det er fastsat i den nationale lovgivning.
Hvad andet afsnit, litra a), angår, er referenceåret 2002, hvis
importøren kan bevise, at han som følge af usædvanlige
omstændigheder ikke var i stand til at importere eller eksportere de fornødne mængder mejeriprodukter i 2003.
Ved anvendelse af dette stykke betragtes transaktioner i forbindelse med aktiv eller passiv forædling ikke som import eller
eksport.
3.
Myndighederne i de nye medlemsstater sender senest den
15. maj 2004 Kommissionen en fortegnelse over de erhvervsdrivende, der har ansøgt om importlicenser for kontingenter
for perioden 1. maj til 30. juni 2004 i overensstemmelse med
stk. 1 og under overholdelse af betingelserne i stk. 2. Fortegnelserne udfærdiges som vist i bilag XIV til forordning (EF) nr.
2535/2001, bortset fra godkendelsesnummeret.

Artikel 2
Som undtagelse fra artikel 8 i forordning (EF) nr. 2535/2001
tildeles godkendelsen, for så vidt angår kontingenter for
perioden 1. juli 2004 til 30. juni 2005, til:
a) erhvervsdrivende etableret i de nye medlemsstater, der inden
den 1. juni 2004 indgiver ansøgning herom til myndighederne i den medlemsstat, hvor de er etableret, ledsaget af de
i artikel 1, stk. 2, omhandlede dokumenter, eller
b) erhvervsdrivende etableret i de nye medlemsstater, der inden
den 1. juni 2004 indgiver ansøgning herom til myndighederne i den medlemsstat, hvor de er etableret, og som er
opført på den i artikel 1, stk. 3, omhandlede fortegnelse.
Artikel 3
Denne forordning træder i kraft med forbehold af, at traktaten
om Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns,
Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse træder i
kraft, og da på datoen herfor.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 7. april 2004.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 665/2004
af 7. april 2004
om udstedelse af importlicenser for fersk, kølet eller frosset oksekød af høj kvalitet
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

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. 936/
97 af 27. maj 1997 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, fersk, kølet eller frosset, og
for frosset bøffelkød (2), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

Artikel 4 og 5 i forordning (EF) nr. 936/97 fastsætter
betingelserne for licensansøgninger og udstedelse af
importlicenser for kød som omhandlet i samme forordnings artikel 2, litra f).
I artikel 2, litra f), i forordning (EF) nr. 936/97 fastsættes
det, at der i perioden 1. juli 2003 til 30. juni 2004 kan
importeres 11 500 t fersk, kølet eller frosset oksekød af
høj kvalitet med oprindelse i og fra USA og Canada på
særlige betingelser.

(3)

Det skal bemærkes, at de licenser, der er fastsat ved
denne forordning, dog kun kan anvendes i hele deres
gyldighedsperiode med forbehold af de bestående
ordninger på veterinærområdet —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
1. De mængder, som der er søgt om gennem importlicensansøgninger indgivet i perioden 1. til 5. april 2004 vedrørende
fersk, kølet og frosset oksekød af høj kvalitet som omhandlet i
artikel 2, litra f), i forordning (EF) nr. 936/97, imødekommes
fuldstændigt.
2. Der kan i overensstemmelse med artikel 5 i forordning
(EF) nr. 936/97 i løbet af de fem første dage af maj 2004
indgives licensansøgninger for 9 569,588 t.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 11. april 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 7. april 2004.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug

(1) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21. Ændret ved forordning (EF) nr.
1782/2003 (EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1).
(2) EFT L 137 af 28.5.1997, s. 10. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 649/2003 (EUT L 95 af 11.4.2003, s. 13).
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 666/2004
af 7. april 2004
om afvisning af ansøgninger om eksportlicenser for visse forarbejdede kornprodukter
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 af
30. juni 1992 om den fælles markedsordning for korn (1),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1342/
2003 af 28. juli 2003 om særlige gennemførelsesbestemmelser
for ordningen med import- og eksportlicenser for korn og
ris (2), særlig artikel 8, stk. 1, og
ud fra følgende betragtning:
Omfanget af ansøgningerne om licenser vedrørende forudfastsættelse af restitutionerne for kartoffelmel og for produkter på
basis af majs er af væsentlig størrelse og spekulativ karakter.
Alle ansøgninger om eksportlicenser for de pågældende
produkter, der blev indgivet den 5., 6. og 7. april 2004, afvises
—

Artikel 1
Ansøgninger om eksportlicenser vedrørende forudfastsættelse
af restitutioner for produkter henhørende under KN-koderne
1102 20 10,
1102 20 90,
1103 13 10,
1103 13 90,
1104 23 10,
1108 12 00,
1108 13 00,
1702 30 51,
1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90 og 1702 90 50, der blev
indgivet den 5., og 6. og 7. april 2004, afvises i henhold til
artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1342/2003.

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 8. april 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 7. april 2004.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug

(1) EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21. Forordning senest ændret ved forordning (EF) nr. 1104/2003 (EUT L 158 af 27.6.2003, s. 1).
(2) EUT L 189 af 29.7.2003, s. 12.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 667/2004
af 7. april 2004
om toogtredivte ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse
specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til
Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af Rådets forordning (EF)
nr. 467/2001
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(2)

Sanktionskomitéen under FN's Sikkerhedsråd besluttede
den 31. marts 2004 at ændre listen over de personer,
grupper og enheder, over for hvem indefrysningen af
pengemidler og økonomiske ressourcer skal gælde. Bilag
I bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(3)

For at sikre, at foranstaltningerne i denne forordning
virker effektivt, bør den træde i kraft øjeblikkeligt —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 af
27. maj 2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning
til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og
om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001 om
forbud mod udførsel af visse varer og tjenesteydelser til
Afghanistan, om styrkelse af flyveforbuddet og om udvidelse af
indefrysningen af midler og andre økonomiske ressourcer over
for Taliban i Afghanistan (1), senest ændret ved forordning (EF)
nr. 524/2004 (2), særlig artikel 7, stk. 1, første led, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 indeholder en
liste over de personer, grupper eller enheder, der ifølge
forordningen er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 ændres i overensstemmelse med bilaget til nærværende forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 7. april 2004.
På Kommissionens vegne
Christopher PATTEN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 139 af 29.5.2002, s. 9.
(2) EUT L 83 af 20.3.2004, s. 36.
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BILAG
Der foretages følgende ændringer i bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002:
»Ansar al-Islam (alias Devotees of Islam, Jund al-Islam, Soldiers of Islam, Kurdistan Supporters of Islam, Supporters of
Islam in Kurdistan, Followers of Islam in Kurdistan, Kurdistan Taliban); sted: det nordøstlige Irak« under overskriften
»Juridiske personer, grupper og enheder« erstattes af:
»Ansar al-Islam (alias a) Devotees of Islam, b) Jund al-Islam, c) Soldiers of Islam, d) Kurdistan Supporters of Islam, e)
Supporters of Islam in Kurdistan, f) Followers of Islam in Kurdistan, g) Kurdish Taliban, h) Soldiers of God, i) Ansar
al-Sunna Army j) Jaish Ansar al-Sunna, k) Ansar al-Sunna); sted: det nordøstlige Irak«.

L 104/111

L 104/112

Den Europæiske Unions Tidende

DA

8.4.2004

II
(Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

EUROPA-PARLAMENTET
RÅDET

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE
af 30. marts 2004
om anvendelse af EU's Solidaritetsfond i overensstemmelse med punkt 3 i den interinstitutionelle
aftale af 7. november 2002 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om finansieringen
af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, som supplerer den interinstitutionelle aftale af 6. maj
1999 om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren
(2004/323/EF)
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE
UNION HAR —

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 7.
november 2002 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og
Kommissionen om finansieringen af Den Europæiske Unions
Solidaritetsfond, som supplerer den interinstitutionelle aftale af
6. maj 1999 om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren (1), særlig punkt 3,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af
11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions
Solidaritetsfond (2),
under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

(4)

Stormene og oversvømmelserne i Malta i september
2003, skovbrandene i Spanien i sommeren 2003 og
oversvømmelserne i Sydfrankrig i december 2003
opfylder betingelserne for fondens anvendelse —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
For Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2004 anvendes Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at tilvejebringe et beløb på 21 916 995 EUR i forpligtelsesbevillinger.

Den Europæiske Union har oprettet Den Europæiske
Unions Solidaritetsfond (»fonden«) for at vise solidaritet
med befolkningen i katastroferamte områder.
Malta fremsendte den 10. november 2003 en anmodning om anvendelse af fonden i forbindelse med en
storm- og oversvømmelseskatastrofe. Spanien fremsendte
en anmodning den 1. oktober 2003 i forbindelse med
en brandkatastrofe, og Frankrig gjorde det samme den
26. januar 2004 i forbindelse med en oversvømmelseskatastrofe.
Den interinstitutionelle aftale af 7. november 2002 giver
mulighed for at anvende fonden inden for et årligt loft
på 1 mia. EUR.

(1) EFT C 283 af 20.11.2002, s. 1.
(2) EFT L 311 af 14.11.2002, s. 3.

Artikel 2
Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Strasbourg, den 30. marts 2004.
For Europa-Parlamentet

For Rådet

P. COX

D. ROCHE

Formand

Formand
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RÅDET

Meddelelse om ikrafttrædelsen af aftalen om anvendelsen af visse fællesskabsretsakter på Fyrstendømmet Monacos område (1)
Da den endelige notifikation af afslutningen af de procedurer, der er nødvendige, for at aftalen om anvendelsen af visse fællesskabsretsakter på Fyrstendømmet Monacos område, der blev undertegnet den 4.
december 2003 i Bruxelles, fandt sted den 31. marts 2004, træder denne aftale i kraft den 1. maj 2004 i
overensstemmelse med aftalens artikel 6, stk. 1.

(1) EUT L 332 af 19.12.2003, s. 42.
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KOMMISSIONEN

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE
ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING

AFGØRELSE Nr. 192
af 29. oktober 2003
om betingelserne for anvendelse af artikel 50, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EØF) nr. 574/72
(EØS-relevant tekst)

(2004/324/EF)
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS ADMINISTRATIVE KOMMISSION
FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING HAR —

under henvisning til artikel 50, stk. 2, i forordning (EØF) nr.
574/72, ifølge hvilken den fastsætter de nærmere regler til
gennemførelse af nævnte forordnings artikel 50, stk. 1,

under henvisning til artikel 81, litra a), i Rådets forordning
(EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de
sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige
erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden
for Fællesskabet (1), ifølge hvilken den har til opgave at
behandle ethvert administrativt spørgsmål, der opstår i forbindelse med forordning (EØF) nr. 1408/71 og senere forordninger,

under henvisning til artikel 2, stk. 1, i forordning (EØF) nr.
574/72, ifølge hvilken den udarbejder blanketterne til de attester, bevidnelser, erklæringer, begæringer og øvrige dokumenter, der er nødvendige for anvendelsen af forordningerne,
og ifølge hvilken disse dokumenter kan overføres mellem institutionerne enten ved hjælp af papirblanketter eller via telematiktjenester som standardiserede elektroniske meddelelser, og

ud fra følgende betragtninger:
under henvisning til artikel 81, litra d), i forordning (EØF) nr.
1408/71, ifølge hvilken den har til opgave at fremme og
udvikle samarbejdet mellem medlemsstaterne ved at modernisere procedurerne for dataudveksling, især ved at tilpasse informationsstrømmen mellem institutionerne til telematikudveksling under hensyntagen til udviklingen inden for databehandling i de enkelte medlemsstater, især med det formål at fremskynde tilkendelsen af ydelser,

(1)

Betingelserne for anvendelse af artikel 50, stk. 1, litra b),
i forordning (EØF) nr. 574/72, bør nærmere præciseres,
og der bør udarbejdes blanketter til brug ved anvendelsen af nævnte artikel.

(2)

Det er nødvendigt at skabe og fremme udveksling af
informationer om forløbet af forsikringsforholdene for
arbejdstagere, som er flyttet inden for Den Europæiske
Union, før minimumspensionsalderen i de berørte stater,
eller enhver anden procedure, som gør det muligt at
informere arbejdstagerne om deres rettigheder i god tid
og fremskynde den efterfølgende afgørelse af spørgsmålet om disse rettigheder.

(3)

Afgørelse nr. 118 af 20. april 1983 skal ændres og
ajourføres —

under henvisning til artikel 117, i forordning (EØF) nr. 574/72
af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse af forordning
(EØF) nr. 1408/71 (2), ifølge hvilken den på grundlag af undersøgelser og forslag fra Det Tekniske Udvalg for Databehandling
tilpasser de blanketter til bevidnelser, attester, erklæringer,
begæringer og andre dokumenter samt de kredsløb og procedurer for overførsel af data, der er nødvendige for forordningens og gennemførelsesforordningens anvendelse til de nye
databehandlingsteknikker,
(1) EFT L 149 af 5.7.1971, s. 2.
(2) EFT L 74 af 27.3.1972, s. 1.
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TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

De i artikel 50, stk. 1, litra b), i forordning (EØF) nr. 574/72
nævnte institutioner foretager en opgørelse over forløbet af
forsikringsforholdene for arbejdstagere, som har været omfattet
af to eller flere medlemsstaters lovgivning, efter de nedenfor
fastsatte regler:
1.

De berørte institutioner foretager opgørelse over forløbet
af arbejdstagerens forsikringsforhold senest et år før det
tidspunkt, da den pågældende opnår den alder, ved
hvilken ret til pension indtræder,

Myndighederne i to eller flere medlemsstater kan, efter at
have hørt Den Administrative Kommission, aftale at
anvende andre blanketter end E 503 eller E 505 eller
indføre andre arrangementer for at gennemføre denne
procedure.
2.4. Ved »udpeget organ« forstås i denne afgørelse:
ØSTRIG:

Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger, Wien

BELGIEN:

L'Office National des
pensions pour travailleurs salariés (ONP) Rijksdienst voor pensioenen
(RVP), Bruxelles

DANMARK:

Den Sociale Sikringsstyrelse, København

FINLAND:

Eläketurvakeskus
Helsinki

FRANKRIG:

Caisse Nationale d'Assurance Veillesse (CNAV),
Paris

TYSKLAND:

Verband
Deutscher
Rentenversicherungsträger — Datenstelle
der
deutschen
Rentenversicherung
(VDR — DSRV), Würzburg

GRÆKENLAND:

Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA), Athen

IRLAND:

Department of Social and
Family Affairs, Dublin

ITALIEN:

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale (INPS),
Rom

LUXEMBOURG:

Centre Commun de la
Sécurité Sociale, Luxembourg

NEDERLANDENE:

Sociale
Verzekeringsbank, Amsterdam

PORTUGAL:

Instituto de Solidariedade
e Segurança Social(ISSS)/
Centro
Nacional
de
Pensões, Lissabon

SPANIEN:

Tesorería General de la
Seguridad Social (TGSS)/
Instituto Nacional de la
Seguridad Social (INSS),
Madrid

SVERIGE:

Riksförsäkringsverket,
Stockholm

a) enten på grundlag af en af arbejdstageren over for en
af disse institutioner fremsat begæring
b) eller på initiativ af enhver af de berørte institutioner.
2.

Institutioner forsyner andre institutioner, som foretager
opgørelse over forløbet af forsikringsforholdene, med
fyldestgørende informationer (registreringsdata og afsluttede perioder) om karriereforløbet for arbejdstagere, som
har været forsikret i andre medlemsstater.
Afhængigt af de teknologiske muligheder stiller institutionerne disse informationer til rådighed med telematiske
midler (jf. 2.1), online (jf. 2.2) eller med andre midler eller
procedurer. I modsat fald anvender de den procedure med
papirblanketter, som er beskrevet i 2.3.
Valget af tidspunkt og metode for dataudveksling træffes
af medlemsstaterne ud fra deres pensionssystemer, og kan
aftales af deres kompetente myndigheder eller institutioner.

2.1. I tilfælde af dataoverførsel med telematiske midler retter
en institution, som foretager opgørelse over forløbet af
forsikringsforholdene, henvendelse til de lokale kompetente institutioner via de udpegede organer i dens eget
land og i de andre berørte medlemsstater. Anmodninger
og svar skal udformes i overensstemmelse med
henholdsvis blanket E 503 og blanket E 505. I forbindelse
med disse udvekslinger overholder de berørte institutioner
de fælles regler om udformning, navnlig med hensyn til
sikkerhed og anvendelse af normer, og bestemmelserne
om funktion af den fælles del af telematiktjenesterne
fastsat af Den Administrative Kommission i henhold til
artikel 117a og 117b i forordning (EØF) nr. 574/72.
2.2. Ved brug af onlineproceduren anvender en institution, der
foretager opgørelse over forsikringsforhold, den opgørelse,
der er foretaget af den anden institution i overensstemmelse med blanket E 505.
2.3. I det tilfælde proceduren med papirblanketter er forudvalgt, sender en institution, som foretager opgørelse over
forsikringsforholdene, en blanket E 503 til institutionerne
i alle de andre beskæftigelseslande, den har kendskab til.
Som svar sender hver berørt institution en blanket E 505
med en opgørelse over den pågældendes forsikringsforhold under den anvendte lovgivning. Proceduren med
papirblanketter kræver ikke, at de udpegede organer
inddrages.

L 104/115

(ETK),

DET FORENEDE KONGERIGE: Department for Work
and Pensions, International Pension Centre,
Newcastle upon Tyne
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2.5. Blanket E 503 og E 505, som skal anvendes ved den procedure, der er baseret på papirblanketter,
vedlægges denne afgørelse.
3.

Såfremt der efter en medlemsstats lovgivning gælder visse aldersbetingelser for ret til efterladtepension,
foretager de berørte institutioner på samme måde en opgørelse over forløbet af den afdøde arbejdstagers forsikringsforhold senest ét år før det tidspunkt, da én af hans efterladte opnår den alder, ved
hvilken ret til efterladtepension indtræder.

4.

Denne afgørelse, der erstatter afgørelse nr. 118 af 20. april 1983, offentliggøres i Den Europæiske
Unions Tidende. Den gælder fra 1. januar 2004.
Giuseppe MICCIO

Formand for Den Administrative
Kommission
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AFGØRELSE Nr. 193
af 29. oktober 2003
om behandlingen af pensionsansøgninger
(Teksten er relevant for EØS og EF/CH-aftalen)

(2004/325/EF)
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE
SIKRING HAR —

under henvisning til artikel 81, litra a), i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet (1), i henhold til hvilken Den Administrative Kommission for
Vandrende Arbejdstageres Sociale Sikring har til opgave at behandle ethvert administrativt og fortolkningsmæssigt spørgsmål, der opstår i forbindelse med forordning (EØF) nr. 1408/71 og senere forordninger,
under henvisning til artikel 81, litra c), i henhold til hvilken det er Den Administrative Kommissions pligt
at fremme og udvikle samarbejdet mellem medlemsstaterne inden for social sikring,
under henvisning til artikel 35 til 39 og 41 til 43 i Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 af 21. marts 1972
om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71 (2), der indeholder bestemmelser om indgivelse og behandling af pensionsansøgninger, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Af hensyn til de berørte personers interesse skal pensionsansøgninger behandles hurtigt uden unødvendig forsinkelse. Det er Den Administrative Kommissions ansvar at træffe alle nødvendige
forholdsregler for at fremskynde behandlingen af pensionsansøgninger.

(2)

Ved afgørelse nr. 182 af 13. december 2000 udarbejdede Den Administrative Kommission fælles
rammer for indsamlingen af data om behandling af pensionsansøgninger.

(3)

Inden for disse rammer satte Den Tekniske Kommission gang i en debat mellem medlemsstaterne
med det formål at finde frem til eksempler på god praksis med henblik på at reducere sagsbehandlingstiden for pensionsansøgninger.

(4)

Debatten har afdækket en række problemer, der forhindrer en hurtig behandling af pensionsansøgninger, herunder også en række forhold, der ved afgørelse fra Den Administrative Kommission
kunne gennemføres for at overvinde disse forhindringer.

(5)

I henhold til artikel 44 i forordning (EØF) nr. 1408/71 skal behandlingen af en pensionsansøgning,
medmindre andet fremgår af forordningens artikel 49, tage højde for alle de lovgivninger, som den
ansatte eller selvstændige erhvervsdrivende har været underlagt.

(6)

Artikel 37 i forordning (EØF) nr. 574/72 fastlægger, at ansøgningen om invalidepensioner, efterladtepensioner samt alderspensioner udfyldes på den blanket, der er foreskrevet i lovgivningen i den
medlemsstat, hvor den behandlende institution findes.

(7)

I medfør af artikel 41, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 574/72 underretter den behandlende institution
straks, ved anvendelse af en blanket, der er udfærdiget til dette formål, alle de berørte institutioner
om indkomne ansøgninger om ydelser, for at disse kan blive behandlet samtidig og uden forsinkelse
i alle disse institutioner.

(8)

For at behandle en pensionsansøgning i henhold til kravene i artikel 44 i forordning (EØF) nr.
1408/71 skal de berørte institutioner have alle relevante oplysninger, og medlemsstaternes nationale
ansøgningsblanketter skal være udarbejdet med henblik på at opfylde dette behov —

(1) EFT L 149 af 5.7.1971, s. 2.
(2) EFT L 74 af 27.3.1972, s. 1.
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TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

1. Medlemsstaterne medtager særlige afsnit enten i deres nationale pensionsansøgningsblanketter eller som
bilag, som gør det muligt for ansøgerne at anføre de perioder, hvor de pågældende har arbejdet og/eller
boet i en anden medlemsstat samt nærmere oplysninger om den institution, hvor de var forsikret i den
pågældende medlemsstat (navn og kode, adresse og registreringsnummer).
2. De institutioner, der modtager disse blanketter, sørger for, at disse afsnit er udfyldt, hvad enten det er i
bekræftende eller i benægtende form. Hvis ansøgeren ikke har udfyldt disse afsnit, anmodes den pågældende igen om at gøre det og informeres om, hvor vigtigt det er med klare og præcise oplysninger om,
hvorvidt vedkommende rent faktisk har arbejdet og/eller boet i den pågældende medlemsstat.
3. Blanketterne i 200-serien udfyldes af institutionerne og udfyldes så vidt muligt automatisk, således at
det personale, der udfylder disse, ud fra den nationale planlægning kan udføre arbejdet fra skærmen på
deres egen arbejdsplads, uanset om der findes en integreret it-behandling af de oplysninger, der overføres, og en eventuel senere it-baseret udveksling af oplysninger mellem de berørte institutioner.
4. Med henblik på at fremme den samtidige sagsbehandling af pensionsansøgninger og fremskynde
behandlingen heraf, sørger den behandlende institution for at udarbejde og fremsende ansøgningsblanketten (E 202, E 203 eller E 204) til de andre institutioner så hurtigt som muligt, selv i de tilfælde hvor
en ansøgers forsikringsforløb i den medlemsstat, hvor den behandlende institution har hjemme, endnu
ikke er blevet rekonstrueret eller kun delvist eller foreløbigt rekonstrueret.
I sidstnævnte tilfælde kan den behandlende institution enten udsætte fremsendelsen af E205-blanketten
(og/eller evt. E206-blanketten), indtil forsikringsforløbet er definitivt og fuldstændigt rekonstrueret, eller
den kan fremsende en foreløbig E205-blanket og efterfølgende fremsende en endelig E205-blanket, når
forsikringsforløbet for den pågældende person er blevet rekonstrueret. Aftaler mellem kontaktorganerne
eller institutionerne, alt efter nationale forhold, kan på dette område fastsætte, hvilken af de to procedurer der efter fælles aftale anvendes. Som et alternativ hertil kan aftaler mellem kontaktorganer eller
institutioner, alt efter nationale forhold, fastsætte, at blanketterne E202, E203, E204 og E207 samt
blanket E205 i dens endelige udgave fremsendes inden for en bestemt tidsfrist.
Under alle omstændigheder suppleres ansøgningsblanketten (E202, E203 og E204) altid med blanket
E207, der indeholder oplysninger, som gør det muligt for partnerinstitutionen omgående at påbegynde
rekonstruktionen af forsikringsforløbet for ansøgeren i den medlemsstat, hvor institutionen har
hjemme.
5. Denne afgørelse træder i kraft den første dag i den måned, der følger efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Giuseppe MICCIO

Formand for Den Administrative
Kommission
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HENSTILLING Nr. 23
af 29. oktober 2003
om behandlingen af pensionsansøgninger
(EØS-relevant tekst)

(2004/326/EF)
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE
SIKRING —

under henvisning til artikel 81, litra a), i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 (1) i henhold til hvilken Den
Administrative Kommission har til opgave at behandle ethvert administrativt og fortolkningsmæssigt
spørgsmål, der opstår i forbindelse med forordning (EØF) nr. 1408/71 og Rådets forordning (EØF) nr.
574/72 (2),
under henvisning til artikel 81, litra c), i henhold til hvilken det er Den Administrative Kommissions pligt
at fremme og udvikle samarbejdet mellem medlemsstaterne inden for social sikring,
under henvisning til artikel 81, litra d), i henhold til hvilken det er Den Administrative Kommissions pligt
at fremme og udvikle samarbejdet mellem medlemsstaterne gennem en modernisering af proceduren for
udvekslingen af oplysninger,
under henvisning til artikel 36 til 38, artikel 41 til 43, artikel 45 til 47, artikel 49, 90 og 111 i Rådets
forordning (EØF) nr. 574/72, der indeholder bestemmelser om behandlingen af en pensionsansøgning, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Af hensyn til de berørte personer skal behandlingen af ansøgningerne udføres hurtigt og uden
unødig forsinkelse.

(2)

Ved afgørelse nr. 182 af 13. december 2000 udarbejdede Den Administrative Kommission fælles
rammer for indsamlingen af data om behandling af pensionsansøgninger.

(3)

Inden for disse rammer satte Den Tekniske Kommission gang i en debat mellem medlemsstaterne
med det formål at undersøge anvendelsen af god praksis med henblik på at reducere sagsbehandlingstiden for pensionsansøgninger.

(4)

Ved denne debat blev der udpeget en række problemer, der forhindrer behandlingen af pensionsansøgninger samt en række foranstaltninger, der kunne gennemføres for at afhjælpe disse problemer.

(5)

Nogle af disse foranstaltninger vedrørende organisationen af de nationale institutioner og ressourcetildelingen til disse hører udelukkende ind under medlemsstaternes kompetence, og Den Administrative Kommission kan kun udstede henstillinger —

HENSTILLER:

over for medlemsstaterne, for så vidt angår organisatoriske spørgsmål og anvendelsen af de menneskelige
og materielle ressourcer, der er til deres rådighed, at de træffer de nødvendige forholdsregler for at sikre
den bedst mulige behandling af pensionsansøgninger i forbindelse med forordning (EØF) nr. 1408/71,
navnlig:
1. at de stiller menneskelige ressourcer og it-udstyr i tilstrækkeligt omfang til rådighed med det særlige
formål at behandle ansøgninger i forbindelse med forordning (EØF) nr. 1408/71
2. at man på baggrund af det nationale systems særlige struktur og forhold finder frem til den bedste måde
til behandling af ansøgninger i forbindelse med forordning (EØF) nr. 1408/71, hvilket f.eks. kunne ske
gennem centralisering, også selv om den nationale administration befinder sig på et decentraliseret
niveau, eller ved at sørge for, at ansøgninger behandles af et særligt nationalt eller regionalt organ, der
er udpeget til dette formål, eller ved at oprette særlige afdelinger på det for ansøgeren nærmeste niveau
(1) EFT L 149 af 5.7.1971, s. 2.
(2) EFT L 74 af 27.3.1972, s. 1.
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3. at de sørger for dels, at det sagsbehandlende personale, der skal være ansvarligt for behandlingen af
fællesskabsrelaterede ansøgninger, har særlig uddannelse inden for de gældende fællesskabsbestemmelser
og de redskaber, der skal bruges (blanketter, pc'er, telematik, osv.), dels, at der tilrettelægges foranstaltninger, som medvirker til at gøre ledelsen og sagsbehandlere mere bevidste om EU-aspekterne af deres
institutions arbejde og procedurerne for tilsyn med behandlingen af fællesskabsrelaterede ansøgninger
4. at de fremmer oprettelsen af partnerskaber mellem deres egne institutioner og institutionerne i de andre
medlemsstater, f.eks. ved at anvende nationale kontaktpersoner, der er specialiseret i forbindelser med
bestemte medlemsstater, og udarbejder en liste (indeholdende navne, emner, post- og e-mail-adresser,
telefon- og faxnumre), der eventuelt kunne gøres tilgængelig på Circa-serveren.
Giuseppe MICCIO

Formand for Den Administrative
Kommission
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AFGØRELSE Nr. 194
af 17. december 2003
om en ensartet anvendelse af artikel 22, stk. 1, litra a), nr. i), i forordning (EØF) nr. 1408/71 i
opholdslandet
(Teksten er relevant for EØS og for EF/CH-aftalen)

(2004/327/EF)
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE
SIKRING HAR —

under henvisning til artikel 81, litra a), i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet (1), i henhold til hvilken Den Administrative Kommission har til
opgave at behandle ethvert administrativt spørgsmål eller fortolkningsspørgsmål, der opstår i forbindelse
med bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1408/71 og senere forordninger,
under henvisning til artikel 22, 25 og 31 i forordning (EØF) nr. 1408/71 om naturalydelser under et
midlertidigt ophold i en anden medlemsstat end den kompetente stat, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Den 27. juni 2003 vedtog Kommissionen et forslag til forordning (2) om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (3), for så vidt angår harmonisering af rettigheder og
forenkling af procedurer. Dette forslag til forordning har til formål at harmonisere rettighederne for
alle kategorier af forsikrede således, at de har ret til alle de naturalydelser, som er medicinsk nødvendige under et ophold i en anden medlemsstat, under hensyntagen til ydelsernes art og opholdets
varighed (4).

(2)

I henhold til Den Administrative Kommissionens afgørelse nr. 189, 190 og 191 (5), vil blanket E
111 blive afløst af det europæiske sygesikringskort fra den 1. juni 2004.

(3)

I henhold til artikel 22, stk. 1, litra a), nr. i), artikel 25, stk. 1, litra a), og artikel 31, stk. 1, litra a), i
forordning (EØF) nr. 1408/71 og artikel 21, 26 og 31 i forordning (EØF) nr. 574/72 som ændret
ved Kommissionens forslag til forordning af 27. juni 2003 (6) har en forsikret person, på grundlag af
det europæiske sygesikringskort eller lignende, ret til naturalydelser, som bliver medicinsk nødvendige under hensyntagen til ydelsernes art og opholdets varighed. Disse ydelser vil blive tilkendt i
overensstemmelse med gældende bestemmelser i opholdsmedlemsstaten og i overensstemmelse med
gældende priser eller ordninger i denne medlemsstat.

(4)

Institutionen på opholdsstedet har ret til refusion fra den kompetente institution af udgifterne til de
naturalydelser, som er blevet tilkendt på grundlag af et europæisk sygesikringskort eller en gyldig
blanket. Denne ret til refusion er fastsat i artikel 2 i afgørelse nr. 189.

(5)

I henhold til artikel 21, 26 og 31 i forordning (EØF) nr. 574/72 som ændret ved Kommissionens
førnævnte forslag til forordning kan forsikrede, hvis helbredstilstand nødvendiggør naturalydelser
under et midlertidigt ophold i en anden medlemsstat, henvende sig direkte til en behandler uden
først at kontakte institutionen på opholdsstedet.

(6)

Det er derfor nødvendigt at præcisere anvendelsesområdet for artikel 22, stk. 1, litra a), artikel 25,
stk. 1, litra a) og artikel 31, stk. 1, litra a), som ændret ved det ovenfor anførte forordningsforslag,
for at sikre, at disse bestemmelser anvendes på en ensartet og afbalanceret måde af behandlerne.
Disse præciseringer gælder ikke i situationer, hvor formålet med det midlertidige ophold er at
modtage lægebehandling.

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

EFT L 149 af 5.7.1971, s. 2.
KOM(2003) 378 endelig.
EFT L 74 af 27.3.1972, s. 1.
Der blev opnået politisk enighed om dette forslag på Rådets møde den 20. oktober 2003.
EUT L 276 af 27.10.2003.
Se fodnote 2.
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Kriterierne i artikel 22, stk. 1, litra a), nr. i), artikel 25, stk. 1, litra a) og artikel 31, stk. 1, litra a),
som ændret ved Kommissionens forslag, kan ikke fortolkes således, at de udelukker kroniske eller
allerede konstaterede sygdomme. Domstolen (7) har præciseret, at begrebet »fornøden behandling«
ikke kan fortolkes således, at den kun finder anvendelse i tilfælde, hvor behandlingen har været
nødvendig som følge af, at sygdommen pludseligt er opstået. Navnlig kan den omstændighed, at den
behandling, der er fornøden som følge af udviklingen i den forsikredes helbredstilstand under dennes
midlertidige ophold i en anden medlemsstat, eventuelt har sammenhæng med en eksisterende lidelse,
som den forsikrede har kendskab til, såsom en kronisk sygdom, ikke bevirke, at betingelserne for at
anvende disse bestemmelser anses for ikke at være opfyldt —

HAR TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

1. Bestemmelserne i artikel 22, stk. 1, litra a), nr. i), artikel 25, stk. 1, litra a) og artikel 31, stk. 1, litra a)
omfatter naturalydelser, som bliver medicinsk nødvendige, og som bliver tilkendt en person, der
opholder sig midlertidigt i en anden medlemsstat, for at forhindre, at pågældende ser sig nødsaget til at
vende tilbage til den kompetente stat før planlagt for at få en efter hans helbredstilstand fornøden
behandling.
Sådanne ydelser har til formål at gøre det muligt for den forsikrede at fortsætte sit ophold på forsvarlige
sundhedsmæssige vilkår under hensyntagen til opholdets forventede varighed.
Den situation, hvor formålet med det midlertidige ophold er at modtage lægebehandling, er dog ikke
omfattet af disse bestemmelser.
2. Ved vurderingen af, hvorvidt en naturalydelse opfylder betingelserne i artikel 22, stk. 1, litra a), nr. i),
artikel 25, stk. 1, litra a) og artikel 31, stk. 1, litra a) skal der alene tages hensyn til medicinske faktorer,
som påvirker den forsikrede under det midlertidige ophold, samt den forsikredes helbredstilstand og
tidligere sygdomme.
3. Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Den træder i kraft den første dag i den
måned, der følger efter offentliggørelsen, men finder først anvendelse med virkning fra den 1. juni
2004.
Giuseppe MICCIO

Formand for Den Administrative
Kommission

(7) Dom af 25. februar 2003, sag C-326/00, IKA mod Ioannidis, Sml. 2003 I, s. 1703.
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KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 5. april 2004
om ændring af bilag I og II til beslutning 2003/634/EF om godkendelse af programmer, der er forelagt for at opnå godkendelse af zoner og akvakulturbrug i zoner, der ikke er godkendt med hensyn
til egtvedsyge (VHS) og infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN)
(meddelt under nummer K(2004) 1257)
(EØS-relevant tekst)

(2004/328/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(4)

Programmet vedrørende den selvstyrende region Rioja er
afsluttet, og området kan optages på listen i Kommissionens beslutning 2002/308/EF (3).

(5)

Beslutning 2003/634/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

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

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets direktiv 91/67/EØF af 28. januar
1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for afsætning af
akvakulturdyr og -produkter (1), særlig artikel 10, stk. 2, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

Ved
Kommissionens
beslutning
2003/634/EF (2)
godkendes og anføres programmer, som diverse
medlemsstater har forelagt. På grundlag af programmerne kan medlemsstaterne siden indlede procedurerne,
for at en zone eller et akvakulturbrug, der ligger i en
ikke-godkendt zone, kan opnå status som godkendt zone
eller godkendt akvakulturbrug beliggende i en ikkegodkendt zone med hensyn til egtvedsyge (VHS) og/eller
infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN).
Ved brev af 23. december 2003 anmodede Italien om
godkendelse af, at programmet også gælder for zonen
Valle del torrente Venina. Ansøgningen er fundet i overensstemmelse med artikel 10 i direktiv 91/67/EØF og
bør derfor godkendes. På ansøgningstidspunktet var den
første prøveudtagning i maj 2003. Programmet bør
derfor løbe mindst til juni 2005.
Ved brev af 21. december 2003 anmodede Italien om
godkendelse af, at programmet også gælder for akvakulturbruget Bassan Antonio. Ansøgningen er fundet i overensstemmelse med artikel 10 i direktiv 91/67/EØF og
bør derfor godkendes. Zonen havde ikke været under
overvågning i 2002. Programmet bør derfor løbe til
udgangen af 2004 med mindst to prøveudtagninger pr.
år.

(1) EFT L 46 af 19.2.1991, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).
(2) EUT L 220 af 3.9.2003, s. 8. Ændret ved beslutning 2003/904/EF
(EUT L 340 af 24.12.2003, s. 69).

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
I beslutning 2003/634/EF foretages følgende ændringer:
1) Bilag I affattes som angivet i bilag I til nærværende beslutning.
2) Bilag II affattes som angivet i bilag II til nærværende beslutning.
Artikel 2
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. april 2004.
På Kommissionens vegne
David BYRNE

Medlem af Kommissionen

(3) EFT L 106 af 23.4.2002, s. 28. Senest ændret ved beslutning 2003/
839/EF (EUT L 319 af 4.12.2003, s. 21).
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BILAG I
»BILAG I
PROGRAMMER, DER ER FORELAGT, FOR AT ZONER KAN OPNÅ STATUS SOM GODKENDTE ZONER
MED HENSYN TIL VHS OG IHN
1.

DANMARK
DE PROGRAMMER, SOM DANMARK FORELAGDE DEN 22. MAJ 1995, OMFATTER:
— Afvandingsområdet for FISKEBÆK Å
— Alle DELE AF JYLLAND syd og vest for afvandingsområderne for Storåen, Karup Å, Gudenåen og Grejs Å
— Alle DANSKE ØER

2.

TYSKLAND
DE PROGRAMMER, SOM TYSKLAND FORELAGDE DEN 25. FEBRUAR 1999, OMFATTER:
— En zone i afvandingsområdet for »OBERN NAGOLD«

3.

SPANIEN

4.

FRANKRIG

5.

ITALIEN

5.1. DET PROGRAM, SOM ITALIEN FORELAGDE VEDRØRENDE DEN SELVSTYRENDE PROVINS BOLZANO DEN 6.
OKTOBER 2001, SOM ÆNDRET VED SKRIVELSE AF 27. MARTS 2003, OMFATTER:
Den selvstyrende provins Bolzano.
— Zonen omfatter alle afvandingsområder i Bolzano-provinsen
Zonen omfatter den øvre del af ZONA VAL DELL'ADIGE, dvs. Adige-flodens afvandingsområder, fra dens
udspring i Bolzano-provinsen til grænsen til Trento-provinsen
(NB: Den nedre del af ZONA VAL DELL'ADIGE er omfattet af det godkendte program for den selvstyrende
provins Trento. Zonens øvre og nedre del skal betragtes som én epidemiologisk enhed)
5.2. DE PROGRAMMER, SOM ITALIEN FORELAGDE VEDRØRENDE DEN SELVSTYRENDE PROVINS TRENTO HHV.
DEN 23. DECEMBER 1996 OG DEN 14. JULI 1997, OMFATTER:
Zona Val di Sole e di Non
— Noce-bjergstrømmens afvandingsområde, fra udspringet til S. Giustina-dæmningen
Zona Val dell'Adige — den nedre del
— Adige-flodens afvandingsområder og dens udspring i den selvstyrende provins Trento, fra grænsen til provinsen
Bolzano til Ala-dæmningen (vandkraftværk)
(NB: Den øvre del af ZONA VAL DELL'ADIGE er omfattet af det godkendte program for Bolzano-provinsen.
Zonens øvre og nedre del skal betragtes som én epidemiologisk enhed)
Zona Torrente Arnò
— Arnò-bjergstrømmens afvandingsområde, fra udspringet til nedstrømsdæmningen forud for det sted, hvor Arnòbjergstrømmen løber sammen med Sarca-floden
Zona Val Banale
— Ambies-bjergstrømmens afvandingsområde frem til dæmningen ved et vandkraftværk
Zona Varone
— Magnone-bjergstrømmens afvandingsområde, fra udspringet til vandfaldet

8.4.2004

8.4.2004

DA

Den Europæiske Unions Tidende

Zona Alto e Basso Chiese
— Chiese-flodens afvandingsområde, fra udspringet til Condino-dæmningen, bortset fra afvandingsområderne for
bjergstrømmene Adanà og Palvico
Zona Torrente Palvico
— Palvico-bjergstrømmens afvandingsområde frem til en dæmning af beton og stenfyld
5.3. DET PROGRAM, SOM ITALIEN FORELAGDE VEDRØRENDE VENETO-REGIONEN DEN 21. FEBRUAR 2001,
OMFATTER:
Zona Torrente Astico
— Astico-flodens afvandingsområde, fra udspringet (i den selvstyrende provins Trento og i Vicenza-provinsen,
Veneto-regionen) til dæmningen tæt ved Pedescala-broen i Vicenza-provinsen.
Astico-flodens nedre del, mellem dæmningen tæt ved Pedescala-broen og Pria Maglio-dæmningen, betragtes
som en stødpudezone
5.4. DET PROGRAM, SOM ITALIEN FORELAGDE VEDRØRENDE UMBRIA-REGIONEN DEN 20. FEBRUAR 2002,
OMFATTER:
Zona Fosso de Monterivoso: Monterivoso-flodens afvandings-område, fra udspringet til den ikke passerbare
dæmning nær Ferentillo
5.5. DET PROGRAM, SOM ITALIEN FORELAGDE VEDRØRENDE LOMBARDIA-REGIONEN DEN 1. FEBRUAR 2002,
OMFATTER:
Zona Val Brembana: Brembo-flodens afvandingsområde, fra udspringet til den ikke passerbare dæmning i
kommunen Ponte S. Pietro
5.6. DET PROGRAM, SOM ITALIEN FORELAGDE VEDRØRENDE LOMBARDIA-REGIONEN DEN 23. DECEMBER
2003, OMFATTER:
Zona Valle de Torrente Venina: Venina-flodens afvandings-område, fra udspringet til følgende afgrænsning:
— vest: Livrio-dalen
— syd: Alpi Orobie fra Publino-passet til Pizzo Redorto
— øst: Armisa- og Armisola-dalene
6.

FINLAND

6.1. DE PROGRAMMER, SOM FINLAND FORELAGDE DEN 29. MAJ 1995, OMFATTER:
— Alle FINLANDS fastlands- og kystområder undtagen:
— ÅLAND
— det område i PYTTIS, der er omfattet af restriktioner
— det område, der er omfattet af restriktioner, og som dækker kommunerne NYSTAD, PYHÄRANTA og
RAUMO
6.2. DET PROGRAM, OG HERUNDER SÆRLIGE FORANSTALTNINGER TIL UDRYDDELSE AF VHS OG IHN, SOM
FINLAND FORELAGDE DEN 29. MAJ 1995, SOM ÆNDRET VED SKRIVELSER AF HHV. 27. MARTS 2002, 4.
JUNI 2002, 12. MARTS 2003, 12. JUNI 2003 OG 20. OKTOBER 2003, OMFATTER:
— Hele ÅLAND
— Det område i PYTTIS, der er omfattet af restriktioner
— Det område, der er omfattet af restriktioner, og som dækker kommunerne NYSTAD, PYHÄRANTA og
RAUMO«.
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BILAG II
»BILAG II
PROGRAMMER, DER ER FORELAGT, FOR AT AKVAKULTURBRUG KAN OPNÅ STATUS SOM
GODKENDTE AKVAKULTURBRUG I EN IKKE-GODKENDT ZONE MED HENSYN TIL VHS OG IHN
1.

ITALIEN

1.1. DET PROGRAM, SOM ITALIEN FORELAGDE VEDRØRENDE FRIULI VENEZIA GIULIA-REGIONEN, UDINEPROVINSEN, DEN 2. MAJ 2000, OMFATTER:
Akvakulturbrug beliggende i Tagliamento-flodens afvandingsområde:
— Azienda Vidotti Giulio s.n.c., Sutrio
1.2. DET PROGRAM, SOM ITALIEN FORELAGDE VEDRØRENDE VENETO-REGIONEN DEN 5. APRIL 2002,
OMFATTER:
Akvakulturbrug i Sile-flodens afvandingsområde:
— Azienda Troticoltura S Cristina, Via Chiesa Vecchia 14 — Loc. S. Cristina di Quinto
1.3. DET PROGRAM, SOM ITALIEN FORELAGDE VEDRØRENDE VENETO-REGIONEN DEN 21. DECEMBER 2003,
OMFATTER:
Akvakulturbrug:
— Azienda agricola Bassan Antonio
1.4. DET PROGRAM, SOM ITALIEN FORELAGDE VEDRØRENDE PIEMONTE-REGIONEN DEN 5. SEPTEMBER 2002,
OMFATTER:
Akvakulturbrug:
— Incubatoio ittico di valle — Loc Cascina Prelle — Traversella (TO)«
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KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 6. april 2004
om midlertidig handel med frø af arten Glycine max, der ikke opfylder kravene i Rådets direktiv
2002/57/EF
(meddelt under nummer K(2004) 1258)
(EØS-relevant tekst)

(2004/329/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets direktiv 2002/57/EF af 13. juni
2002 om handel med frø af olie- og spindplanter (1), særlig
artikel 21, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

I Italien er mængden af frø af sojabønne (Glycine max),
som er egnet til dyrkning under dyrkningsforholdene i
denne medlemsstat, og som opfylder kravene i direktiv
2002/57/EF med hensyn til spireevne, utilstrækkelig og
kan således ikke dække denne medlemsstats behov.
Det er umuligt at dække behovet for frø af denne art på
tilfredsstillende vis med frø, som opfylder alle krav i
direktiv 2002/57/EF, fra andre medlemsstater eller fra
tredjelande.

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
Indtil den 15. juni 2004 tillades handel i Fællesskabet med frø
af sojabønne (Glycine max), som ikke opfylder kravene i direktiv
2002/57/EF med hensyn til mindste spireevne, hvis de betingelser, der er fastsat i bilaget til denne beslutning, og nedenstående betingelser er opfyldt:
a) Spireevnen skal mindst svare til den, der er fastsat i bilaget
til denne beslutning.
b) På den officielle etiket skal spiringen, der er fastslået ved den
officielle undersøgelse i henhold til artikel 2, stk. 1, litra f)
og g), i direktiv 2002/57/EF, være angivet.
c) Frøene skal første gang være bragt i handelen i henhold til
artikel 2 i denne beslutning.

Artikel 2
(3)

(4)

(5)

Italien bør derfor bemyndiges til at tillade handel med
frø af disse arter, som opfylder mindre strenge krav, i en
periode, der udløber den 15. juni 2004.
Uanset om frøene er høstet i en medlemsstat eller et
tredjeland, der er omfattet af Rådets beslutning 2003/17/
EF af 16. december 2002 om ligestilling af markinspektioner af afgrøder til formering af udsæd i tredjelande og
om ligestilling af frø produceret i tredjelande (2), bør
andre medlemsstater, som er i stand til at forsyne Italien
med frø af denne art, derudover bemyndiges til at tillade
handel med sådanne frø.
Italien bør fungere som koordinator for at sikre, at den
samlede mængde frø, der tillades i henhold til denne
beslutning, ikke overstiger den sammesteds fastsatte
maksimumsmængde.

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

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

Ved anvendelsen af denne beslutning yder medlemsstaterne
hinanden administrativ bistand.

(1) EFT L 193 af 20.7.2002, s. 74. Senest ændret ved direktiv 2003/61/
EF.
(2) EFT L 8 af 14.1.2003, s. 10. Ændret ved beslutning 2003/403/EF
(EUT L 141 af 7.6.2003, s. 23).

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

(6)
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Den Europæiske Unions Tidende

DA

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

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. april 2004.

Artikel 4

På Kommissionens vegne

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

David BYRNE

Medlem af Kommissionen

BILAG

Art

Glycine max

Sortstype

(tidlighed: halvsildig) Dekabig, Zen,
Atlantic, Lory, Lynda, Magnum, Target
(tidlighed: tidlig) Yoda

Maksimumsmængde
(tons)

Mindste spireevne
(% af de rene frø)

2 250
75
250
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DA

BERIGTIGELSER
Berigtigelse til Kommissionens direktiv 2003/113/EF af 3. december 2003 om ændring af bilagene til Rådets
direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF med hensyn til fastsættelse af maksimalgrænseværdier for
visse pesticidrester i og på korn, levnedsmidler af animalsk oprindelse og visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager
(Den Europæiske Unions Tidende L 324 af 11. december 2003)
På side 28 læses bilag IV således:
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Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for
hvilke der gælder MGV

i)

CITRUSFRUGTER

Linuron

0,05 (*) (p)

Pendimethalin

Imazamox

Oxasulfuron

Ethoxysulfuron

Foramsulfuron

Oxadiargyl

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,01 (*) (p)

0,01 (*) (p)

Cyazofamid

DA

1. Frugter, friske, tørrede eller ubehandlede,
konserveret ved nedfrysning, ikke tilsat sukker;
nødder

2,4-DB

L 104/136

»BILAG IV

0,05 (*) (p)

0,01 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,01 (*) (p)

Grapefrugter
Citroner
Limefrugter
Mandariner (herunder klementiner og lign.
krydsninger)

Pomelo
Andre
ii)

TRÆNØDDER (med skal eller afskallede)
Mandler
Paranødder

Den Europæiske Unions Tidende

Appelsiner

Acajounødder
Kastanjer
Kokosnødder
Hasselnødder
Macadamia
Pekannødder
Pinjekerner
Pistacienødder

Andre

8.4.2004

Valnødder

iii)

KERNEFRUGTER

2,4-DB

Linuron

Pendimethalin

Imazamox

Oxasulfuron

Ethoxysulfuron

Foramsulfuron

Oxadiargyl

Cyazofamid

0,05 (*) (p)

0,01 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,01 (*) (p)

8.4.2004

Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for
hvilke der gælder MGV

Æbler
DA

Pærer
Kvæder
Andre
iv)

STENFRUGTER
Abrikoser
Kirsebær

Blommer
Andre
v)

BÆR OG SMÅFRUGTER
a) Spisedruer og druer til vinfremstilling

0,05 (*) (p)
0,5 (p)

Den Europæiske Unions Tidende

Ferskner (herunder nektariner og lign. krydsninger)

Spisedruer
Druer til vinfremstilling
b) Jordbær (undtagen vildtvoksende)

0,01 (*) (p)

c) Stængelfrugter (undtagen vildtvoksende)

0,01 (*) (p)

Brombær
Korbær
Loganbær

Andre
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Hindbær

2,4-DB

Linuron

d) Andre små frugter og bær (undtagen vildtvoksende)

Pendimethalin

Imazamox

Oxasulfuron

Ethoxysulfuron

Foramsulfuron

Oxadiargyl

Cyazofamid

0,01 (*) (p)
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Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for
hvilke der gælder MGV

Blåbær
DA

Tranebær
Solbær og ribs (røde, hvide)
Stikkelsbær
Andre
e) Vildtvoksende bær og frugter
DIVERSE FRUGTER
Avocadoer
Bananer
Dadler
Figner
Kiwifrugter

0,05 (*) (p)

0,01 (*) (p)

Den Europæiske Unions Tidende

vi)

0,01 (*) (p)

Kumquats
Litchiblommer
Mangofrugter
Oliven
Passionsfrugter
Ananas

Andre

8.4.2004

Papaya

2. Grøntsager, friske eller ubehandlede, frosne
eller tørrede
i)

2,4-DB

Linuron

Pendimethalin

0,05 (*) (p)

ROD- OG KNOLDGRØNTSAGER

Imazamox

Oxasulfuron

Ethoxysulfuron

Foramsulfuron

Oxadiargyl

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,01 (*) (p)

0,01 (*) (p)

Cyazofamid

8.4.2004

Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for
hvilke der gælder MGV

0,01 (*) (p)
DA

Rødbeder
Gulerødder

0,2 (p)

Knoldselleri

0,5 (p)

Peberrod

0,2 (p)

0,2 (p)

Jordskokker
0,2 (p)

0,2 (p)

Persillerod

0,2 (p)

0,2 (p)

Andre

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

LØG

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

Den Europæiske Unions Tidende

Pastinakker

Radiser
Skorzonerrod
Søde kartofler
Kålroer
Majroer
Yams

ii)

0,01 (*) (p)

Hvidløg
Løg, alm.
Skalotteløg

Andre
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Forårsløg

iii)

FRUGTGRØNTSAGER

2,4-DB

Linuron

Pendimethalin

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

Imazamox

Oxasulfuron

Ethoxysulfuron

Foramsulfuron

Oxadiargyl

Cyazofamid
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Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for
hvilke der gælder MGV

a) Solanacea
0,2 (p)

DA

Tomater
Peberfrugter
Auberginer
Andre

0,01 (*) (p)

b) Cucurbitae — spiselig skræl
0,1 (p)

Asier
Courgetter
Andre

0,01 (*) (p)

c) Cucurbitae — uspiselig skræl

0,1 (p)

Meloner

Den Europæiske Unions Tidende

Agurker

Græskar
Vandmeloner
Andre
d) Sukkermajs
iv)

KÅL

0,01 (*) (p)
0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,01 (*) (p)

a) Blomsterkål
Broccoli

Andre

8.4.2004

Blomkål

2,4-DB

Linuron

Pendimethalin

Imazamox

Oxasulfuron

Ethoxysulfuron

Foramsulfuron

Oxadiargyl

Cyazofamid

b) Hovedkål

8.4.2004

Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for
hvilke der gælder MGV

Rosenkål
DA

Hvid- og rødkål
Andre
c) Bladkål
Kinakål
Grønkål

d) Kålrabi
v)

BLADGRØNTSAGER OG FRISKE URTER
a) Salat og lign.

0,05 (*) (p)
0,05 (*) (p)

Karse
Vårsalat

0,01 (*) (p)

Den Europæiske Unions Tidende

Andre

Hoved- og pluksalat
Endivie, bredbladet
Andre
b) Spinat og lign.

0,05 (*) (p)

Spinat
Bladbeder
Andre
0,05 (*) (p)

d) Julesalat

0,05 (*) (p)
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c) Brøndkarse

2,4-DB

Linuron

Pendimethalin

Imazamox

Oxasulfuron

Ethoxysulfuron

Foramsulfuron

Oxadiargyl

Cyazofamid

e) Urter
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Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for
hvilke der gælder MGV

Kørvel

Persille

1 (p)

Selleriblade

1 (p)

Andre
vi)

DA

Purløg

0,05 (*) (p)

BÆLGFRUGTER (friske)

0,2 (p)

0,01 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,01 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,01 (*) (p)

Bønner (m. bælg)
0,1 (p)

Ærter (m. bælg)
Ærter (u. bælg)
Andre
vii)

0,1 (p)
0,05 (*) (p)

STÆNGELGRØNTSAGER
Asparges
Spanske artiskokker
Blegselleri

Den Europæiske Unions Tidende

Bønner (u. bælg)

0,1 (p)

Fennikel
Artiskokker
Porrer
Rabarber
Andre
viii) SVAMPE

b) Svampe, vildtvoksende

0,05 (*) (p)

8.4.2004

a) Svampe, dyrkede

0,05 (*) (p)

2,4-DB

Linuron

Pendimethalin

Imazamox

Oxasulfuron

Ethoxysulfuron

Foramsulfuron

Oxadiargyl

Cyazofamid

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,01 (*) (p)

0,01 (*) (p)

0,01 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,1 (*) (p)

0,1 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,01 (*) (p)

0,01 (*) (p)

0,02 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,01 (*) (p)

0,01 (*) (p)

0,01 (*) (p)

6. TE (tørrede blade og stilke, også gærede af
Camellia sinensis)

0,1 (p) (*)

0,1 (p) (*)

0,1 (p) (*)

0,1 (p) (*)

0,1 (p) (*)

0,1 (p) (*)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,02 (*) (p)

7. HUMLE (tørret), også humlepellets og ikke
koncentreret pulver

0,1 (p) (*)

0,1 (p) (*)

0,1 (p) (*)

0,1 (p) (*)

0,1 (p) (*)

0,1 (p) (*)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,02 (*) (p)

3. BÆLGFRUGTER, TØRREDE

8.4.2004

Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for
hvilke der gælder MGV

Bønner
DA

Linser
Ærter
Andre
4. OLIEFRØ
Hørfrø
Jordnødder
Valmuefrø

Den Europæiske Unions Tidende

Sesamfrø
Solsikkefrø
Rapsfrø
Sojabønner
Sennepsfrø
Bomuldsfrø
Andre
5. KARTOFLER
Nye kartofler
Spisekartofler

(*) Angiver bestemmelsesgrænseværdien.
(p) Angiver midlertidig maksimalgrænseværdi i henhold til artikel 4, stk. 1, litra f), i direktiv 91/414/EØF: medmindre den ændres, vil denne grænseværdi gå over til at være definitiv [4 år efter ikrafttrædelsesdatoen for det direktiv, hvorved
denne ændring foretages].«
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