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I
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RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 769/2004
af 21. april 2004
om ændring af forordning (EØF) nr. 3906/89, (EF) nr. 555/2000, (EF) nr. 2500/2001, (EF) nr. 1268/
1999 og (EF) nr. 1267/1999, således at de lande, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, kan deltage i udbud, som iværksættes som led i EF-programmerne for førtiltrædelsesstøtte
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 181a, stk. 2, første punktum,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,
Artikel 1
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og
ud fra følgende betragtninger:
I forordning (EØF) nr. 3906/89 foretages følgende ændringer:
(1)

(2)

Den 20. juni 2003 godkendte Det Europæiske Råd i
Thessaloniki et dokument med titlen »Thessaloniki-dagsordenen for det vestlige Balkan: På vej mod europæisk
integration« og opfordrede Kommissionen til at overveje
passende foranstaltninger til at muliggøre deltagelse af
de lande, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, i udbud, der iværksættes som led i EFprogrammerne for førtiltrædelsesstøtte (Phare, Ispa,
Sapard).
Rådets forordning (EØF) nr. 3906/89 af 18. december
1989 om økonomisk bistand til visse lande i Central- og
Østeuropa (2), (EF) nr. 555/2000 af 13. marts 2000 om
iværksættelsen af foranstaltninger som led i førtiltrædelsesstrategien for Republikken Cypern og Republikken
Malta (3), (EF) nr. 2500/2001 af 17. december 2001 om
finansiel førtiltrædelsesstøtte til Tyrkiet (4), (EF) nr. 1268/
1999 af 21. juni 1999 om fællesskabsstøtte til førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af
landdistrikter i ansøgerlandene i Central- og Østeuropa i
førtiltrædelsesperioden (5) og (EF) nr. 1267/1999 af 21.
juni 1999 om oprettelse af et strukturpolitisk førtiltrædelsesinstrument (6) bør derfor ændres tilsvarende —

(1) Udtalelse af 9.3.2004 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
(2) EFT L 375 af 23.12.1989, s. 11. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 807/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 36).
(3) EFT L 68 af 16.3.2000, p. 3. Ændret ved forordning (EF) nr. 2500/
2001 (EFT L 342 af 27.12.2001, s. 1).
(4) EFT L 342 af 27.12.2001, s. 1.
(5) EFT L 161 af 26.6.1999, s. 87. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 696/2003 (EUT L 99 af 17.4.2003, s. 24).
(6) EFT L 161 af 26.6.1999, s. 73. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 2500/2001 (EFT L 342 af 27.12.2001, s. 1).

Artikel 7 affattes således:

»Artikel 7

1.
Deltagelse i udbud og kontrakter er åben på lige
vilkår for alle fysiske og juridiske personer fra medlemsstaterne, der er omfattet af traktaternes anvendelsesområde,
fra de lande, der er kandidater til at tiltræde Den Europæiske Union, og fra de lande, der modtager bistand i henhold
til Rådets forordning (EF) nr. 2666/2000 af 5. december
2000 om bistand til Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Forbundsrepublikken Jugoslavien og Den Tidligere
Jugoslaviske Republik Makedonien (*). Den ordregivende
myndighed kan i behørigt dokumenterede tilfælde og fra
sag til sag tillade, at fysiske og juridiske personer fra tredjelande deltager i udbud og kontrakter.

2.
Leverancer skal have oprindelse i de områder i
medlemsstaterne, hvor traktaterne finder anvendelse, i de
lande, der er kandidater til at tiltræde Den Europæiske
Union, og i de lande, der modtager bistand i henhold til
forordning (EF) nr. 2666/2000. Den ordregivende
myndighed kan i behørigt dokumenterede tilfælde og fra
sag til sag fravige dette krav.
(*) EFT L 306 af 7.12.2000, s. 1. Ændret ved forordning
(EF) nr. 2415/2001 (EFT L 327 af 13.12.2001, s. 3).«
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(EF) nr. 2666/2000. Den ordregivende myndighed kan i
behørigt dokumenterede tilfælde og fra sag til sag
fravige dette krav.

Artikel 2
I forordning (EØF) nr. 555/2000 foretages følgende ændringer:
Artikel 7, stk. 9 og 10, affattes således:
»9. Deltagelse i udbud og kontrakter er åben på lige
vilkår for alle fysiske og juridiske personer fra medlemsstaterne, der er omfattet af traktaternes anvendelsesområde,
fra de lande, der er kandidater til at tiltræde Den Europæiske Union, og fra de lande, der modtager bistand i henhold
til Rådets forordning (EF) nr. 2666/2000 af 5. december
2000 om bistand til Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Forbundsrepublikken Jugoslavien og Den Tidligere
Jugoslaviske Republik Makedonien (*). Den ordregivende
myndighed kan i behørigt dokumenterede tilfælde og fra
sag til sag tillade, at fysiske og juridiske personer fra tredjelande deltager i udbud og kontrakter.
10. Leverancer skal have oprindelse i de områder i
medlemsstaterne, hvor traktaterne finder anvendelse, i de
lande, der er kandidater til at tiltræde Den Europæiske
Union, og i de lande, der modtager bistand i henhold til
forordning (EF) nr. 2666/2000. Den ordregivende
myndighed kan i behørigt dokumenterede tilfælde og fra
sag til sag fravige dette krav.
(*) EFT L 306 af 7.12.2000, s. 1. Ændret ved forordning
(EF) nr. 2415/2001 (EFT L 327 af 13.12.2001, s. 3).«

(*) EFT L 189 af 30.7.1996, s. 1. Senest ændret ved
forordning (EF) nr. 2698/2000 (EFT 311 af
12.12.2000, s. 1).
(**) EFT L 306 af 7.12.2000, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 2415/2001 (EFT L 327 af 13.12.2001,
s. 3).«
b) stk. 8 udgår.

Artikel 4
I forordning
ændringer:

(EØF)

nr.

1268/1999

foretages

følgende

Artikel 3, stk. 3, affattes således:
»3. Fysiske og juridiske personer fra Cypern, Malta og
Tyrkiet samt de lande, der modtager bistand i henhold til
Rådets forordning (EF) nr. 2666/2000 af 5. december 2000
om bistand til Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien,
Forbundsrepublikken Jugoslavien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (*), kan deltage i udbud og
kontrakter på samme betingelser som dem, der gælder for
alle fysiske og juridiske personer fra medlemsstaterne, der
er omfattet af traktaternes anvendelsesområde, og modtagerlandene.
(*) EFT L 306 af 7.12.2000, s. 1. Ændret ved forordning
(EF) nr. 2415/2001 (EFT L 327 af 13.12.2001, s. 3).«

Artikel 3
I forordning
ændringer:

(EØF)

nr.

2500/2001

foretages

følgende

Artikel 8:
a) stk. 7 affattes således:
»7. Deltagelse i udbud og kontrakter er åben på lige
vilkår for alle fysiske og juridiske personer fra medlemsstaterne, der er omfattet af traktaternes anvendelsesområde, fra de lande, der er kandidater til at tiltræde Den
Europæiske Union, og fra de lande, der modtager
bistand i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1488/96
af 23. juli 1996 om finansielle og tekniske ledsageforanstaltninger (Meda) i forbindelse med reformen af de
økonomiske og sociale strukturer inden for rammerne
af Euro-Middelhavs-partnerskabet (*) og Rådets forordning (EF) nr. 2666/2000 af 5. december 2000 om
bistand til Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien,
Forbundsrepublikken Jugoslavien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (**). Den ordregivende
myndighed kan i behørigt dokumenterede tilfælde og
fra sag til sag tillade, at fysiske og juridiske personer fra
tredjelande deltager i udbud og kontrakter.
Leverancer skal have oprindelse i de områder i
medlemsstaterne, hvor traktaterne finder anvendelse, i
de lande, der er kandidater til at tiltræde Den Europæiske Union, og i de lande, der modtager bistand i
henhold til forordning (EF) nr. 1488/96 og forordning

Artikel 5
I forordning
ændringer:

(EØF)

nr.

1267/1999

foretages

følgende

Artikel 6a, stk. 1, affattes således:
»1. Alle fysiske og juridiske personer i medlemsstaterne,
der er omfattet af traktaternes anvendelsesområde, og de i
artikel 1, stk. 1, andet afsnit, omhandlede lande, samt de
lande, der modtager bistand i henhold til Rådets forordning
(EF) nr. 2666/2000 af 5. december 2000 om bistand til
Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Forbundsrepublikken Jugoslavien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik
Makedonien (*), kan på lige vilkår deltage i udbud, licitationer, tilbudsafgivelse og kontrakter i forbindelse med foranstaltninger, for hvilke Fællesskabet er den eneste eksterne
støttekilde.
(*) EFT L 306 af 7.12.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2415/2001 (EFT L 327 af 13.12.2001, s.
3).«

Artikel 6
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Luxembourg, den 21. april 2004.
På Rådets vegne
J. WALSH

Formand
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RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 770/2004
af 21. april 2004
om ændring af forordning (EF) nr. 2791/1999 om visse kontrolforanstaltninger for det område, der
er omfattet af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det
nordøstlige Atlanterhav
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

(6)

For at sikre kontinuiteten af de bestemmelser, der var
gældende indtil den 31. december 2002, er det nødvendigt, at artikel 6, stk. 3, samt artikel 8, 10 og 11
anvendes umiddelbart efter denne dato.

(7)

Forordning (EF) nr. 2791/1999 bør derfor ændres —

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

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

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

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

(3)

Rådets forordning (EF) nr. 2791/1999 af 16. december
1999 om visse kontrolforanstaltninger for det område,
der er omfattet af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordøstlige
Atlanterhav (2) fastlægger de generelle principper og
betingelser for anvendelsen af kontrol- og håndhævelsesordningen for fiskerfartøjer, som uden for de områder,
der henhører under national jurisdiktion, driver fiskeri i
det område, der er omfattet af konventionen angående
fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav (NEAFC) (i det
følgende benævnt »ordningen«).

Kommissionen for Fiskeriet i Det Nordøstlige Atlanterhav har vedtaget en henstilling om at ændre
ordningen ved at medtage kuller som en reguleret
ressource og vedtog i november 2002 henstillinger om
ændring af ordningen med hensyn til omladning og
fælles fiskeri.

I henhold til NEAFC-konventionen er disse henstillinger
blevet bindende for de kontraherende parter. Fællesskabet bør derfor gennemføre disse henstillinger.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 2791/1999 foretages følgende ændringer:
1) I artikel 2 indsættes som nr. 11, 12 og 13:
»11) »fiskerfartøj«: ethvert fartøj udstyret til kommerciel
udnyttelse af levende akvatiske ressourcer, herunder
fartøjer, der forarbejder fisk, og fartøjer, der deltager i
omladning
12) »omladning«: overførsel over rælingen af enhver
mængde fisk, bløddyr, krebsdyr og/eller fiskevarer, der
opbevares om bord, fra et fiskerfartøj til et andet
13) »fælles fiskeri«: enhver aktivitet mellem to eller flere
fartøjer, hvor en fangst fra et fiskerfartøjs fiskeredskaber overføres til et andet fiskerfartøj.«
2) Artikel 4, stk. 1, affattes således:

(4)

I artikel 30 i forordning (EF) nr. 2791/1999 er det
fastsat, at visse artikler skal anvendes ad hoc indtil den
31. december 2002, og at Kommissionen senest den 30.
september 2002 skal forelægge eventuelle passende
forslag til en endelig ordning.

(5)

I afventning af et forslag til en endelig ordning bør ad
hoc-anvendelsen af artikel 6, stk. 3, og artikel 8, 10 og
11 forlænges indtil den 31. december 2005.

(1) Udtalelse af 10.2.2004 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
(2) EFT L 337 af 30.12.1999, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 215/
2001 (EFT L 31 af 2.2.2001, s. 1).

»1. Kun EF-fiskerfartøjer, der råder over en særlig fiskeritilladelse udstedt af den medlemsstat, hvis flag de fører, må
på de i tilladelsen anførte betingelser fiske, om bord opbevare, deltage i omladning af eller fælles fiskeri efter eller
lande fiskeressourcer fra det regulerede område.«
3) I artikel 5, stk. 2, indsættes følgende afsnit:
»Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne fritage et EF-fiskerfartøj,
der deltager i omladning, og som tager mængder om bord,
fra forpligtelsen til at føre en logbog. Fartøjer, der fritages,
skal i en produktionslogbog eller stuveplan angive:
a) dato og tidspunkt (UTC) for transmissionen af meldingen
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b) hvor det drejer sig om en radiotransmission, navnet på
den radiostation, over hvilken meldingen transmitteres
c) dato og tidspunkt (UTC) for omladningen
d) det sted (længdegrad/breddegrad), hvor omladningen
foretages

L 123/5

5) I artikel 9 indsættes som stk. 2:
»Føreren af et EF-fiskerfartøj, der deltager i omladning, og
som tager mængder om bord, må ikke under samme rejse
udøve andet fiskeri, herunder fælles fiskeri.«
6) Artikel 24 affattes således:

e) de mængder af hver art, der tages om bord

»Artikel 24

f) navnet på og det internationale radiokaldesignal for det
fiskerfartøj, hvorfra fangsten er blevet overført.«

Omladning og fælles fiskeri

4) Artikel 6, stk. 1, litra c) og d), affattes således:
»c) de mængder, der befinder sig om bord ved et fartøjs
udsejling af det regulerede område. Disse meddelelser
gives højst 8 timer og mindst 6 timer før hver udsejling
fra det regulerede område. De skal i givet fald indeholde
oplysning om antallet af fiskedage og tagne fangster i
det regulerede område siden fiskeriets påbegyndelse
eller siden den seneste fangstopgørelse
d) de modtagne og afgivne mængder ved hver omladning
af fisk, og den fangst, der er taget om bord ved fælles
fiskeri i den periode, hvor fartøjet har opholdt sig i det
regulerede område. Disse meddelelser fremsendes senest
24 timer efter afslutningen af omladningen eller det
fælles fiskeri.«

Føreren af et EF-fiskerfartøj må ikke deltage i omladning
eller fælles fiskeri med tredjepartsfartøjer.«
7) I artikel 30 ændres datoen »31. december 2002« hver gang
til »31. december 2005«, og datoen »30. september 2002«
ændres til »30. september 2004«.
8) Bilaget erstattes med teksten i bilaget til denne forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Artikel 1, nr. 7, anvendes fra den 1. januar 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Luxembourg, den 21. april 2004.
På Rådets vegne
J. WALSH

Formand

L 123/6

Den Europæiske Unions Tidende

DA

27.4.2004

BILAG
»BILAG
REGULEREDE RESSOURCER
Bestand
Geografisk område/ICES-område
(dansk navn)

(videnskabeligt navn)

Dybhavsrødfisk

Sebastes mentella

V, XII, XIV

Norsk vårgydende (atlanto-skandisk) sild

Clupea harengus

I, II

Blåhvilling

Micromesistius poutassou

IIa, IVa, Vb, VII, XII, XIV

Makrel

Scomber scombrus

IIa, IVa, Vb, VI, VII, XII, XIV

Kuller

Melanogrammus Aeglefinus

VIb«
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 771/2004
af 23. april 2004
om overgangsforanstaltninger for så vidt angår fortsat anvendelse af plantebeskyttelsesmidler, der
indeholder visse aktive stoffer, efter de nye medlemsstaters tiltrædelse af Den Europæiske Union
(EØS-relevant tekst)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(4)

Flere af de nye medlemsstater har meddelt Kommissionen, at der er aktive stoffer på deres markeder, som
ikke har været på markedet i de nuværende medlemsstater. Det er hensigtsmæssigt at fastsætte, at disse aktive
stoffer fortsat må være på markedet, så de kan tages op
til vurdering i fjerde fase af vurderingsprogrammet.

(5)

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 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 42,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli
1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig
artikel 8, stk. 2, fjerde afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

(3)

Der er i Kommissionens forordning (EF) nr. 2076/
2002 (2) og Kommissionens beslutning 2002/298/EF (3)
fastsat bestemmelser om, at visse aktive stoffer ikke
optages i bilag I til direktiv 91/414/EØF, og om, at
medlemsstaterne skal trække godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse aktive stoffer,
tilbage.

Ungarn har anmodet om overgangsforanstaltninger for
visse aktive stoffer for at sikre, at der kan foretages en
gradvis udfasning af produktionen, eller at der kan forelægges et dossier i overensstemmelse med kravene i
direktiv 91/414/EØF.

Efter tiltrædelsesdatoen vil der kun gælde en periode på
tre år for overgangsforanstaltninger, der er nødvendige
for at lette overgangen fra de eksisterende ordninger i de
nye medlemsstater til ikrafttrædelsen af de nye plantesundhedsbestemmelser.

(1) EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens
direktiv 2004/30/EF, (EUT L 77 af 13.3.2004, s. 50).
(2) EFT L 319 af 23.11.2002, s. 3. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1336/2003 (EUT L 187 af 26.7.2003, s. 21).
(3) EFT L 322 af 27.11.2002, s. 53.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Den medlemsstat, der er opført i kolonne B i bilag I, sørger for,
at godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder de
aktive stoffer, som er opført i kolonne A, trækkes tilbage senest
den dato, der er opført i kolonne C.
Den pågældende medlemsstat sikrer sig, at fortsat anvendelse
kun accepteres, hvis den ikke har nogen skadelig indvirkning
på menneskers eller dyrs sundhed og ingen uacceptabel indflydelse på miljøet.

Artikel 2
Medlemsstaterne kan give tilladelse eller fornyet tilladelse til
markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder de
aktive stoffer, der er opført i bilag II, indtil den 30. april 2007,
medmindre der træffes en beslutning inden denne dato om ikke
at optage det aktive stof i bilag I til direktiv 91/414/EØF.

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.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 23. april 2004.
På Kommissionens vegne
David BYRNE

Medlem af Kommissionen

BILAG I
Fortegnelse omhandlet i artikel 1
Kolonne A
Aktivt stof

Kolonne B
Medlemsstat

Kolonne C
Dato

Benomyl

Ungarn

31.12.2005

Beta-cypermethrin

Ungarn

31.12.2005

Butylat

Ungarn

30.4.2006

Cycloat

Ungarn

30.4.2006

EPTC (ethyldipropylthiocarbamat)

Ungarn

30.4.2006

27.4.2004
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BILAG II
— (1R)-1,3,3-trimethyl-4,6-dioxatricyclo[3.3.1.02,7]nonan (lineatin)
— (3-benzyloxycarbonyl-methyl)-2-benzothiazolinon (benzolinon)
— (E)-2-methyl-6-methylen-2,7-octadien-1-ol (myrcenol)
— (E)-2-methyl-6-methylen-3,7-octadien-2-ol (isomyrcenol)
— (E,Z)-8,10-tetradecadienyl
— 1, 3, 5-tir-(2-hydroxyethyl)-hexa-hydro-s-triazyn
— 1-methoxy-4-propenylbenzen (anethol)
— 1-methyl-4-isopropylidencyclohex-1-en (terpinolen)
— 2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en (alpha-pinen)
— 2-ethyl-1,6-dioxaspiro (4,4) nonan (chalcogran)
— 2-hydroxyethylbutylsulfid
— 2-mercaptobenzothiazol
— 2-methoxy-5-nitrofenol natriumsalt
— 2-methoxypropan-1-ol
— 2-methoxypropan-2-ol
— 2-methyl-6-methylen-2,7-octadien-4-ol (ipsdienol)
— 2-methyl-6-methylen-7-octen-4-ol (ipsenol)
— 3,7,7-trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-en (3-caren)
— 3-methyl-3-buten-1-ol
— 3-phenyl-2-propenal (kanelaldehyd)
— 4,6,6-trimethyl-bicyclo[3.1.1]hept-3-en-ol, ((S)-cis-verbenol)
— Agrobacterium radiobacter K 84
— asfalte
— Bacillus subtilis stamme IBE 711
— Baculovirus GV
— benzothiadiazol
— biologisk aktiv
— calciumcarbonat
— calciumpolysulfid
— kulilte
— kasein
— kininhydrochlorid
— ekstrakt af citrusfrugter/ekstrakt af grapefrugt
— pulver af nåletræsnåle
— kobberkompleks: 8-hydroxyquinolin med salicylsyre
— cumylphenol
— di-1-p-menthen
— dodecan-1-ylacetat
— ethanedial (glyoxal)
— ethyl 2,4-decadienoat
— planteekstrakt af rødeg, kaktusfigen, sumach, mangrove
— ekstrakt af mynte
— ekstrakt af padderok
— ekstrakt af tetræ
— fedtdistillationsrester
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L 123/10

DA

Den Europæiske Unions Tidende

— fedtsyrer/isobutyrinsyre
— fedtsyrer/isovalerianesyre
— fedtsyrer/laurinsyre
— fedtsyrer/valerianesyre
— flufenzin
— flumetsulam
— hvidløgspulp
— hexamethylentetramin (urotropin)
— ichthyol complex
— ferripyrophosphat
— jasmonsyre
— lactofen
— lanolin
— methyl p-hydroxybenzoat
— mælkealbumin
— sennepspulver
— n-phenylphthalatsyre
— olein
— p-hydroxybenzoesyre
— polyvinylacetat
— propisochlor
— propolis
— Pythium oligandrum
— repellenter (smag), vegetabilske eller animalske/ekstrakt af fødevarekvalitet/fosforsyre og fiskemel
— repellenter (lugt), animalske eller vegetabilske/tallolie
— harpikser
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 772/2004
af 27. april 2004
om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier af teknologioverførselsaftaler
(EØS-relevant tekst)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(4)

Denne forordning bør både sikre en effektiv konkurrence
og give virksomhederne tilstrækkelig retssikkerhed. Som
led i bestræbelserne på at opfylde disse mål bør der tages
hensyn til behovet for at forenkle lovgivningen og
anvendelsen heraf. Det vil være hensigtsmæssigt at
opgive den hidtidige fremgangsmåde med at opregne,
hvilke aftalebestemmelser der er omfattet af fritagelsen,
og i stedet lægge større vægt på at fastlægge, dels hvilke
kategorier af aftaler der er fritaget, inden for en nærmere
fastsat grænse for markedsstyrke, dels hvilke begrænsninger eller bestemmelser sådanne aftaler ikke må indeholde. Dette stemmer overens med en økonomisk
baseret fremgangsmåde bestående i at foretage en vurdering af aftalernes virkninger på det relevante marked.
Det er også i overensstemmelse med en sådan fremgangsmåde at sondre mellem aftaler mellem konkurrenter og aftaler mellem ikke-konkurrenter.

(5)

Teknologioverførselsaftaler vedrører meddelelse af licens
på teknologi. Sådanne aftaler vil normalt fremme den
økonomiske effektivitet og skærpe konkurrencen, da de
kan forhindre dobbeltarbejde inden for forskning og
udvikling, styrke incitamentet til at iværksætte indledende forskning og udvikling, fremme trinvis innovation,
lette spredningen af teknologi og skabe konkurrence på
produktmarkederne.

(6)

Sandsynligheden for, at sådanne effektivitets- og konkurrencefremmende virkninger opvejer eventuelle konkurrencebegrænsende virkninger forårsaget af begrænsninger indeholdt i teknologioverførselsaftaler, afhænger
af de deltagende virksomheders markedsstyrke og derfor
af, i hvilket omfang disse virksomheder møder konkurrence fra virksomheder, der ejer substituerbare teknologier eller producerer substituerbare produkter.

(7)

Denne forordning bør kun omfatte de aftaler, hvor
licensgiveren tillader licenstageren at udnytte den overførte teknologi, eventuelt efter at licenstageren har udført
supplerende forskning og udvikling, til produktion af
varer eller tjenesteydelser. Den bør ikke omfatte licensaftaler, der indgås med henblik på udlægning af forskning
og udvikling til underleverandører. Den bør heller ikke
omfatte licensaftaler, der indgås med henblik på at danne
teknologipuljer, dvs. aftaler om samling af teknologier i
puljer med det formål at meddele tredjemand licens på
den således sammensatte pakke af intellektuelle ejendomsrettigheder.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning nr. 19/65/EØF af 2.
marts 1965 om anvendelse af bestemmelserne i traktatens
artikel 85, stk. 3, på kategorier af aftaler og samordnet
praksis (1), særlig artikel 1,

efter offentliggørelse af udkast til denne forordning (2),

efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning nr. 19/65/EØF bemyndiger Kommissionen til
at anvende traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af teknologioverførselsaftaler og tilsvarende
samordnet praksis, der falder ind under artikel 81, stk. 1,
når der i aftalen eller den samordnede praksis kun
deltager to virksomheder.

(2)

Med hjemmel i forordning nr. 19/65/EØF har Kommissionen bl.a. vedtaget forordning (EF) nr. 240/96 af 31.
januar 1996 om anvendelse af traktatens artikel 85, stk.
3, på visse kategorier af teknologioverførselsaftaler (3).

(3)

Den 20. december 2001 offentliggjorde Kommissionen
en evalueringsrapport om gruppefritagelsesforordning
(EF) nr. 240/96 om teknologioverførselsaftaler (4).
Rapporten udløste en offentlig debat om anvendelsen af
forordning (EF) nr. 240/96 og om anvendelsen i almindelighed af traktatens artikel 81, stk. 1 og artikel 81, stk.
3, på teknologioverførselsaftaler. Reaktionerne på evalueringsrapporten fra medlemsstaterne og tredjeparter har
vist, at der generelt er tilslutning til en reform af Fællesskabets konkurrencepolitik med hensyn til teknologioverførselsaftaler. Det er derfor hensigtsmæssigt at
ophæve forordning (EF) nr. 240/96.

(1) EFT 36 af 6.3.1965, s. 533/65. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1/2003 (EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1).
(2) EUT C 235 af 1.10.2003, s. 10.
(3) EFT L 31 af 9.2.1996, s. 2. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af
2003.
(4) KOM(2001) 786 endelig.
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bestemmelser, f.eks. om fastsættelse af priser i forhold til
tredjemand, ikke være omfattet af gruppefritagelsen i
henhold til denne forordning, uanset de deltagende virksomheders markedsandele. Optræder der sådanne kvalificerede konkurrencebegrænsninger, bør hele aftalen
udelukkes fra gruppefritagelsen.

Med henblik på at anvende artikel 81, stk. 3, ved forordning er det ikke nødvendigt at beskrive, hvilke teknologioverførselsaftaler der kan være omfattet af artikel 81,
stk. 1. Ved en individuel bedømmelse af aftaler i henhold
til artikel 81, stk. 1, skal der tages hensyn til en række
faktorer, navnlig strukturen og dynamikken på de relevante teknologi- og produktmarkeder.

(14)

Med henblik på at bevare virksomhedernes incitament til
at innovere og sikre en korrekt udnyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder bør visse begrænsninger
udelukkes fra gruppefritagelsen. Det gælder især eksklusive grant-back-forpligtelser i tilknytning til udskillelige
forbedringer. Når en licensaftale indeholder en sådan
begrænsning, er det kun den pågældende begrænsning,
der bør udelukkes fra gruppefritagelsen.

(15)

Markedsandelstærsklerne, undtagelsen fra fritagelsen af
visse teknologioverførselsaftaler, der indeholder alvorligt
konkurrencebegrænsende bestemmelser, og de udelukkede begrænsninger i henhold til forordningen, sikrer
normalt, at aftaler, som er omfattet af gruppefritagelsen,
ikke giver de deltagende virksomheder mulighed for at
udelukke konkurrencen for en væsentlig del af de pågældende varer.

(16)

I konkrete tilfælde, hvor aftaler, der er omfattet af denne
forordning, alligevel har virkninger, der er uforenelige
med artikel 81, stk. 3, bør Kommissionen kunne
inddrage gruppefritagelsen. Det kan især ske, når incitamentet til at innovere svækkes, eller når adgangen til
markeder hindres.

(17)

Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002
om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens
artikel 81 og 82 (1) giver medlemsstaternes konkurrencemyndigheder beføjelse til at inddrage gruppefritagelsen
for så vidt angår teknologioverførselsaftaler, der har virkninger, som er uforenelige med traktatens artikel 81, stk.
3, på deres respektive områder eller på en del af disse,
når områderne frembyder et særskilt geografisk markeds
karakteristika. Medlemsstaterne skal sikre, at udøvelsen
af denne beføjelse ikke er til skade for den ensartede
anvendelse af Fællesskabets konkurrenceregler inden for
fællesmarkedet, samt den effektive virkning af de foranstaltninger, der træffes til gennemførelse af disse regler.

(18)

For at styrke tilsynet med parallelle netværk af teknologioverførselsaftaler, som har lignende konkurrencebegrænsende virkninger, og som dækker mere end 50 % af et
givet marked, bør Kommissionen kunne erklære denne
forordning uanvendelig på teknologioverførselsaftaler,
der indeholder bestemte begrænsninger, der vedrører det
pågældende marked, hvorved artikel 81 igen finder fuld
anvendelse på sådanne aftaler.

Gruppefritagelsen i henhold til denne forordning bør
begrænses til de aftaler, som med tilstrækkelig stor
sikkerhed må antages at opfylde betingelserne i artikel
81, stk. 3. For at kunne opnå fordelene ved og virkeliggøre målene for teknologioverførsel bør denne forordning også finde anvendelse på bestemmelser i teknologioverførselsaftaler, der ikke udgør det primære formål
med disse aftaler, men som har direkte forbindelse til
anvendelsen af den overførte teknologi.

I forbindelse med teknologioverførselsaftaler mellem
konkurrenter må det formodes, at så længe parternes
kombinerede andel af de relevante markeder ikke overstiger 20 %, og aftalerne ikke indeholder visse alvorligt
konkurrencebegrænsende bestemmelser, bidrager de
generelt til at forbedre produktionen eller distributionen
og sikrer forbrugerne en rimelig andel af fordelene
herved.

I forbindelse med teknologioverførselsaftaler mellem
ikke-konkurrenter må det formodes, at så længe
parternes individuelle andel af de relevante markeder
ikke overstiger 30 %, og aftalerne ikke indeholder visse
alvorligt
konkurrencebegrænsende
bestemmelser,
bidrager de generelt til at forbedre produktionen eller
distributionen og sikrer forbrugerne en rimelig andel af
fordelene herved.

Det kan ikke formodes, at teknologioverførselsaftaler
automatisk er omfattet af artikel 81, stk. 1, hvis disse
tærskler for markedsandele er overskredet. Eksempelvis
falder en eksklusiv licensaftale indgået mellem virksomheder, der ikke er konkurrenter, ofte uden for forbuddet
i artikel 81, stk. 1. Ved en overskridelse af disse
markedsandelstærskler kan det heller ikke formodes, at
teknologioverførselsaftaler, der er omfattet af artikel 81,
stk. 1, ikke opfylder betingelserne for en fritagelse. Det
kan imidlertid ej heller formodes, at de normalt indebærer objektive fordele af en sådan art og et sådant
omfang, at de opvejer de ulemper, de medfører for
konkurrencen.

Denne forordning bør ikke medføre fritagelse af teknologioverførselsaftaler, der indeholder begrænsninger, som
ikke er nødvendige for at forbedre produktionen eller
distributionen. Navnlig bør teknologioverførselsaftaler,
som indeholder visse alvorligt konkurrencebegrænsende

27.4.2004

(1) EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
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Denne forordning bør kun omfatte teknologioverførselsaftaler mellem en licensgiver og en licenstager. Den bør
omfatte sådanne aftaler, selv hvis de indeholder betingelser gældende for mere end et omsætningsled, f.eks.
ved at indeholde et krav om, at licenstageren skal etablere et særligt distributionssystem eller ved at præcisere
de forpligtelser, som licenstageren skal eller kan pålægge
forhandlerne af de produkter, der produceres på licens.
Sådanne betingelser og forpligtelser bør imidlertid være
forenelige med konkurrencereglerne for leverings- og
distributionsaftaler. Leverings- og distributionsaftaler
indgået mellem en licenstager og dennes kunder bør ikke
fritages i medfør af denne forordning.

Denne forordning berører ikke anvendelsen af traktatens
artikel 82 —

L 123/13

blandet patentlicens, knowhow-licens eller licens på
ophavsret til software, og hvor licenserne vedrører konkurrerende teknologier eller kan benyttes til produktion af
konkurrerende produkter

d) »ikke-gensidig aftale«: en teknologioverførselsaftale, hvorved
en virksomhed meddeler en anden virksomhed en patentlicens, en knowhow-licens, en licens på ophavsret til software eller en blandet patentlicens, knowhow-licens eller
licens på ophavsret til software, eller hvorved to virksomheder meddeler hinanden en sådan licens, men hvor licenserne ikke vedrører konkurrerende teknologier og ikke kan
benyttes til produktion af konkurrerende produkter

e) »produkt«: en vare eller tjenesteydelse, herunder såvel
mellemliggende varer og tjenesteydelser som færdige varer
og tjenesteydelser

f) »aftaleprodukter«: produkter, der produceres ved hjælp af
den overførte teknologi
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

g) intellektuelle ejendomsrettigheder: omfatter også industrielle ejendomsrettigheder, knowhow, ophavsrettigheder og
beslægtede rettigheder
Artikel 1

Definitioner

1.

I denne forordning forstås ved:

a) »aftale«: en aftale, en vedtagelse inden for en sammenslutning af virksomheder eller en samordnet praksis
b) »teknologioverførselsaftale«: en patentlicensaftale, en
knowhow-licensaftale, en licensaftale om ophavsret til software eller en blandet licensaftale om patenter, knowhow og
ophavsret til software, herunder aftaler, der indeholder
bestemmelser vedrørende salg og indkøb af produkter eller
vedrørende meddelelse af licens på andre intellektuelle ejendomsrettigheder eller overdragelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, forudsat at disse bestemmelser ikke udgør
det primære formål med aftalen og har direkte forbindelse
til produktionen af aftaleprodukterne; overdragelser af
patenter, knowhow, ophavsret til software eller en kombination heraf, hvor en del af risikoen forbundet med udnyttelsen af teknologien forbliver hos den overdragende part,
og især hvor den pris, der skal betales for overdragelsen,
beror på den erhvervende parts omsætning fra de
produkter, der produceres ved hjælp af den overførte
teknologi, mængden af således producerede produkter eller
antallet af operationer gennemført ved hjælp af den pågældende teknologi, betragtes også som teknologioverførselsaftaler
c) »gensidig aftale«: en teknologioverførselsaftale, hvorved to
virksomheder — i samme kontrakt eller i særskilte
kontrakter — meddeler hinanden en patentlicens, en
knowhow-licens, en licens på ophavsret til software eller en

h) »patenter«: patenter, patentansøgninger, brugsmodeller,
ansøgninger om registrering af brugsmodeller, design, halvlederprodukters topografi, supplerende beskyttelsescertifikater for lægemidler og andre produkter, for hvilke der kan
udstedes supplerende beskyttelsescertifikater, og certifikater
på plantenyheder

i) »knowhow«: en samling upatenteret praktisk information
opnået gennem forsøg og afprøvning, der er:
i) hemmelig, dvs. ikke almindeligt kendt eller let tilgængelig
ii) væsentlig, dvs. vigtig og nyttig for produktionen af aftaleprodukterne
iii) identificeret, dvs. beskrevet på en sådan måde, at det
kan afgøres, om den opfylder hemmeligheds- og
væsentlighedskriterierne

j) »konkurrerende virksomheder«: virksomheder, der konkurrerer på det relevante teknologimarked og/eller det relevante produktmarked, det vil sige:
i) konkurrerende virksomheder på det relevante teknologimarked, som er virksomheder, der meddeler licens på
konkurrerende teknologier uden at krænke hinandens
intellektuelle ejendomsrettigheder (faktiske konkurrenter
på teknologimarkedet); det relevante teknologimarked
omfatter teknologier, der af licenstagere anses for
indbyrdes ombyttelige eller substituerbare med den
overførte teknologi på grund af deres egenskaber, royalties og anvendelsesformål
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ii) konkurrerende virksomheder på det relevante produktmarked, som er virksomheder, der i mangel af teknologioverførselsaftalen begge er aktive på de(t) relevante
produktmarked(er) og geografiske marked(er), hvorpå
aftaleprodukterne sælges, uden at de krænker hinandens
intellektuelle ejendomsrettigheder (faktiske konkurrenter
på produktmarkedet), eller som på grundlag af realistiske forudsætninger og uden at krænke hinandens
intellektuelle ejendomsrettigheder ville foretage de
nødvendige supplerende investeringer eller påtage sig
andre omstillingsomkostninger for i rette tid at trænge
ind på de(t) relevante produktmarked(er) eller geografiske marked(er) som reaktion på en lille, men varig stigning i de relative priser (potentielle konkurrenter på
produktmarkedet); det relevante produktmarked indbefatter produkter, der af købere anses for indbyrdes
ombyttelige eller substituerbare med aftaleprodukterne
på grund af deres egenskaber, pris og anvendelsesformål
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d) virksomheder, hvori en aftalepart sammen med en eller flere
af de virksomheder, der er omhandlet i litra a), b) eller c),
har de i litra a) nævnte rettigheder eller beføjelser, eller hvori
to eller flere af sidstnævnte virksomheder i fællesskab har de
i litra a) nævnte rettigheder eller beføjelser
e) virksomheder, hvori de i litra a) nævnte rettigheder eller
beføjelser i fællesskab indehaves af:
i) aftaleparter eller deres respektive forbundne virksomheder, jf. litra a) til d), eller
ii) en eller flere aftaleparter eller en eller flere af deres
forbundne virksomheder, jf. litra a) til d), og en eller flere
tredjeparter.

Artikel 2
k) »selektivt distributionssystem«: et distributionssystem, hvor
licensgiveren forpligter sig til udelukkende at meddele
licens på produktion af aftaleprodukterne til licenstagere,
der udvælges på grundlag af bestemte kriterier, og hvor
disse licenstagere forpligter sig til ikke at sælge aftaleprodukterne til uautoriserede forhandlere
l) »eksklusivområde«: et geografisk område, hvor kun en
bestemt virksomhed har ret til at producere aftaleprodukterne ved hjælp af den overførte teknologi, dog uden at
dette fjerner muligheden for at give en anden licenstager ret
til inden for det pågældende område at producere aftaleprodukterne for en bestemt kunde, når denne anden licens
meddeles med henblik på at sikre den pågældende kunde
en alternativ forsyningskilde
m) »eksklusiv kundegruppe«: en gruppe af kunder, hvortil kun
en enkelt virksomhed har ret til aktivt at sælge aftaleprodukterne produceret ved hjælp af den overførte teknologi

Fritagelse
I henhold til traktatens artikel 81, stk. 3, og på de i denne
forordning fastsatte betingelser erklæres traktatens artikel 81,
stk. 1, uanvendelig på teknologioverførselsaftaler indgået
mellem to virksomheder med henblik på produktion af aftaleprodukter.
Denne fritagelse finder anvendelse, for så vidt som disse aftaler
indeholder konkurrencebegrænsninger, der er omfattet af
artikel 81, stk. 1. Fritagelsen finder anvendelse, så længe den
intellektuelle ejendomsrettighed på den overførte teknologi ikke
er udløbet, bortfaldet eller erklæret ugyldig eller, for så vidt
angår knowhow, så længe den pågældende knowhow forbliver
hemmelig, undtagen når den bliver almindeligt kendt som følge
af en handling udført af licenstageren, i hvilket tilfælde fritagelsen finder anvendelse i aftalens løbetid.

n) »selvstændig forbedring«: en forbedring, der kan udnyttes
uden at krænke den overførte teknologi.
Artikel 3
2.
Begreberne virksomhed, licensgiver og licenstager
omfatter deres respektive forbundne virksomheder.
Ved forbundne virksomheder forstås:
a) virksomheder, hvori en af aftaleparterne direkte eller indirekte
i) kan udøve mere end halvdelen af stemmerettighederne,
eller
ii) kan udpege mere end halvdelen af medlemmerne af
bestyrelsen, direktionen eller andre organer, som repræsenterer virksomheden i retlig henseende, eller

Markedsandelstærskler
1. Når de virksomheder, der er parter i aftalen, er konkurrerende virksomheder, finder fritagelsen efter artikel 2 kun anvendelse, hvis deres sammenlagte markedsandel ikke overskrider
20 % på det berørte relevante teknologi- og produktmarked.
2. Når de virksomheder, der er parter i aftalen, ikke er
konkurrerende virksomheder, finder fritagelsen efter artikel 2
kun anvendelse, hvis hver parts særskilte markedsandel ikke
overskrider 30 % på det berørte relevante teknologi- og
produktmarked.

iii) har ret til at lede virksomhedens forretninger
b) virksomheder, der direkte eller indirekte har de i litra a)
nævnte rettigheder eller beføjelser over en af aftaleparterne
c) virksomheder, hvori en af de i litra b) omhandlede virksomheder direkte eller indirekte har de i litra a) nævnte rettigheder eller beføjelser

3. Med henblik på anvendelse af stk. 1 og 2 beregnes en
parts markedsandel på de(t) relevante teknologimarked(er) ud
fra den overførte teknologis udbredelse på de(t) relevante
produktmarked(er). En licensgivers markedsandel på det relevante teknologimarked er lig med den sammenlagte markedsandel på det relevante produktmarked, der indtages af aftaleprodukter produceret af licensgiveren og dennes licenstagere.

27.4.2004

Den Europæiske Unions Tidende

DA

L 123/15

Kvalificerede begrænsninger

d) begrænse licenstagerens muligheder for at udnytte egen
teknologi eller begrænse en af aftaleparternes muligheder for
at udføre forskning og udvikling, medmindre sidstnævnte
begrænsning er nødvendig for at forhindre, at tredjemand
får kendskab til den overførte knowhow.

1.
Når de virksomheder, der er parter i aftalen, er konkurrerende virksomheder, finder fritagelsen efter artikel 2 ikke
anvendelse på aftaler, der direkte eller indirekte, alene eller
kombineret med andre faktorer, som parterne har afgørende
indflydelse på, har til formål at:

2. Når de virksomheder, der er parter i aftalen, ikke er
konkurrerende virksomheder, finder fritagelsen efter artikel 2
ikke anvendelse på aftaler, der direkte eller indirekte, alene eller
kombineret med andre faktorer, som parterne har afgørende
indflydelse på, har til formål at:

a) begrænse en parts adgang til at fastsætte sine egne priser
ved salg af produkter til tredjemand

a) begrænse en parts adgang til at fastsætte sine egne priser
ved salg af produkter til tredjemand, dog med forbehold af
muligheden for at fastsætte maksimumssalgspriser eller
vejledende salgspriser, forudsat at det ikke får karakter af
faste salgspriser eller minimumssalgspriser som følge af pres
eller incitamenter fra den ene af parterne

Artikel 4

b) begrænse produktionen, medmindre der er tale om en
begrænsning af produktionen af aftaleprodukter, som
pålægges licenstageren i en ikke-gensidig aftale, eller som
kun pålægges en af licenstagerne i en gensidig aftale
c) opdele markeder eller fordele kunder, dog med undtagelse
af:
i) en forpligtelse for licenstageren/licenstagerne til kun at
producere ved hjælp af den overførte teknologi inden
for et eller flere tekniske anvendelsesområder eller på et
eller flere produktmarkeder
ii) en forpligtelse for licensgiveren og/eller licenstageren i
en ikke-gensidig aftale til ikke at producere ved hjælp af
den overførte teknologi inden for et eller flere tekniske
anvendelsesområder eller på et eller flere produktmarkeder eller i et eller flere eksklusivområder, der er forbeholdt den anden part
iii) en forpligtelse for licensgiveren til ikke at meddele en
anden licenstager i et bestemt område licens på teknologien
iv) en begrænsning som led i en ikke-gensidig aftale af
licenstagerens og/eller licensgiverens aktive og/eller
passive salg ind i det eksklusivområde eller til den
eksklusive kundegruppe, der er forbeholdt den anden
part
v) en begrænsning som led i en ikke-gensidig aftale af
licenstagerens aktive salg ind i det eksklusivområde eller
til den eksklusive kundegruppe, som licensgiveren har
tildelt en anden licenstager, forudsat at sidstnævnte ikke
var en konkurrerende virksomhed til licensgiveren på
tidspunktet for indgåelsen af sin egen licensaftale
vi) en forpligtelse for licenstageren til kun at producere
aftaleprodukterne til eget brug, forudsat at licenstageren
ikke pålægges begrænsninger med hensyn til aktivt eller
passivt salg af aftaleprodukterne som reservedele til
licenstagerens egne produkter
vii) en forpligtelse for licenstageren i en ikke-gensidig aftale
til kun at producere aftaleprodukterne til en bestemt
kunde, når licensen blev meddelt med det formål at
sikre den pågældende kunde en alternativ forsyningskilde

b) begrænse det geografiske område eller den kundegruppe,
hvortil licenstageren må sælge aftaleprodukterne passivt,
undtagen når der er tale om:
i) en begrænsning af passivt salg ind i et eksklusivområde
eller til en eksklusiv kundegruppe, der er forbeholdt
licensgiveren
ii) en begrænsning af passivt salg ind i et eksklusivområde
eller til en eksklusiv kundegruppe, som licensgiveren har
tildelt en anden licenstager, i løbet de første to år, hvor
denne anden licenstager sælger aftaleprodukterne i dette
område eller til denne kundegruppe
iii) en forpligtelse til kun at producere aftaleprodukterne til
eget brug, forudsat at licenstageren ikke pålægges
begrænsninger med hensyn til aktivt eller passivt salg af
aftaleprodukterne som reservedele til licenstagerens egne
produkter
iv) en forpligtelse til kun at producere aftaleprodukterne til
en bestemt kunde, når licensen blev meddelt med det
formål at sikre den pågældende kunde en alternativ
forsyningskilde
v) en begrænsning af en licenstagers salg til slutbrugere,
hvis licenstageren driver virksomhed i engrosleddet
vi) en begrænsning af salg til uautoriserede forhandlere fra
medlemmerne af et selektivt distributionssystem
c) begrænse det aktive eller passive salg til slutbrugere fra en
licenstager, der er medlem af et selektivt distributionssystem,
og som driver virksomhed i detailleddet, dog med forbehold
af muligheden for at forbyde et medlem af systemet at drive
virksomhed fra et uautoriseret forretningssted.

3. Når de virksomheder, der er parter i aftalen, ikke er
konkurrerende virksomheder på tidspunktet for indgåelsen af
aftalen, men bliver konkurrerende virksomheder efterfølgende,
finder stk. 2 og ikke stk. 1 anvendelse i aftalens fulde løbetid,
medmindre aftalen efterfølgende ændres i nogen materiel
henseende.
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Artikel 5
Begrænsninger, der falder uden for fritagelsen
1.
Fritagelsen efter artikel 2 finder ikke anvendelse på nogen
af følgende forpligtelser indeholdt i teknologioverførselsaftaler:
a) en direkte eller indirekte forpligtelse for licenstageren til at
meddele licensgiveren eller en tredjemand udpeget af licensgiveren eksklusivlicens på licenstagerens egne udskillelige
forbedringer af den overførte teknologi eller på nye anvendelser af den overførte teknologi udviklet af licenstageren
b) en direkte eller indirekte forpligtelse for licenstageren til helt
eller delvist at overdrage egne udskillelige forbedringer eller
egne nye anvendelser af den overførte teknologi til licensgiveren eller en tredjemand udpeget af licensgiveren
c) en direkte eller indirekte forpligtelse for licenstageren til ikke
at anfægte gyldigheden af licensgiverens intellektuelle ejendomsrettigheder inden for fællesmarkedet, dog med forbehold af licensgiverens mulighed for at opsige teknologioverførselsaftalen, hvis licenstageren anfægter gyldigheden af en
eller flere af de intellektuelle ejendomsrettigheder, hvortil
der er meddelt licens.
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2. Når en teknologioverførselsaftale, der er omfattet af fritagelsen efter artikel 2, i et konkret tilfælde har virkninger, som
er uforenelige med traktatens artikel 81, stk. 3, på en medlemsstats område eller på en del heraf, som frembyder alle de karakteristika, der kendetegner et særskilt geografisk marked, kan
den pågældende medlemsstats konkurrencemyndighed for dette
område inddrage fritagelsen efter denne forordning, i henhold
til artikel 29, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1/2003, under de
samme omstændigheder som dem, der er angivet i stk. 1.

Artikel 7
Ikke-anvendelse af denne forordning
1. I henhold til artikel 1a i forordning nr. 19/65/EØF kan
Kommissionen ved forordning erklære, at når parallelle netværk
af lignende teknologioverførselsaftaler dækker mere end 50 %
af et relevant marked, finder nærværende forordning ikke
anvendelse på teknologioverførselsaftaler, som indeholder
bestemte begrænsninger vedrørende det pågældende marked.
2. En forordning i henhold til stk. 1 finder tidligst anvendelse seks måneder efter at den er vedtaget.

Artikel 8
2.
Når de virksomheder, der er parter i aftalen, ikke er
konkurrerende virksomheder, finder fritagelsen efter artikel 2
ikke anvendelse på direkte eller indirekte forpligtelser, der
tjener til at begrænse licenstagerens muligheder for at udnytte
sin egen teknologi eller til at begrænse en af aftaleparternes
adgang til at udføre forskning og udvikling, medmindre sidstnævnte begrænsning er nødvendig for at forhindre, at tredjemand får kendskab til den overførte knowhow.

Artikel 6

Anvendelse af markedsandelstærsklerne
1. Ved anvendelsen af de i artikel 3 fastsatte markedsandelstærskler gælder bestemmelserne i dette stykke.
Markedsandelen beregnes på grundlag af omsætningen på
markedet. Foreligger der ingen oplysninger om en deltagende
virksomheds omsætning på markedet, kan dens markedsandel
fastlægges skønsmæssigt på grundlag af andre pålidelige
markedsoplysninger, herunder dens salgsvolumen på markedet.
Markedsandelen beregnes på grundlag af oplysninger fra det
foregående kalenderår.

Inddragelse i konkrete tilfælde
1.
I henhold til artikel 29, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1/
2003 kan Kommissionen inddrage fritagelsen efter denne
forordning, hvis den i et konkret tilfælde konstaterer, at en
teknologioverførselsaftale, der er omfattet af fritagelsen efter
artikel 2, alligevel har virkninger, som er uforenelige med traktatens artikel 81, stk. 3, og især når:
a) markedsadgangen for
begrænses, f.eks. som
parallelle netværk af
aftaler, der forbyder
tilhørende tredjemand

teknologier tilhørende tredjemand
følge af den kumulative virkning af
ligeartede konkurrencebegrænsende
licenstagere at udnytte teknologier

For de i artikel 1, stk. 2, andet afsnit, litra e), nævnte virksomheder fordeles markedsandelen ligeligt mellem hver af de virksomheder, der besidder de i artikel 1, stk. 2, andet afsnit, litra
a), nævnte rettigheder eller beføjelser.
2. Hvis den i artikel 3, stk. 1 eller 2, nævnte markedsandel
indledningsvis ikke overstiger henholdsvis 20 % og 30 %, men
efterfølgende overskrider disse tærskler, gælder fritagelsen efter
artikel 2 fortsat i to på hinanden følgende kalenderår efter det
år, hvor 20 %-grænsen eller 30 %-grænsen første gang blev
overskredet.

Artikel 9

b) markedsadgangen for potentielle licenstagere begrænses,
f.eks. som følge af den kumulative virkning af parallelle
netværk af ligeartede konkurrencebegrænsende aftaler, der
forbyder licensgivere at meddele andre licenstagere licens

Forordning (EF) nr. 240/96 ophæves.

c) parterne uden nogen objektivt gyldig begrundelse undlader
at udnytte den overførte teknologi.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning.

Ophævelse
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Artikel 10
Overgangsperiode
I perioden fra 1. maj 2004 til 31. marts 2006 finder forbuddet i traktatens artikel 81, stk. 1, ikke anvendelse på aftaler, der allerede var i kraft den 30. april 2004, og som ikke opfylder betingelserne for fritagelse
efter denne forordning, men som den 30. april 2004 opfyldte betingelserne for fritagelse efter forordning
(EF) nr. 240/96.
Artikel 11
Gyldighedsperiode
Denne forordning træder i kraft den 1. maj 2004.
Den udløber den 30. april 2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 27. april 2004.
På Kommissionens vegne
Mario MONTI

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 773/2004
af 7. april 2004
om Kommissionens gennemførelse af procedurer i henhold til EF-traktatens artikel 81 og 82
(EØS-relevant tekst)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(4)

Ifølge artikel 23, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr. 1/
2003 kan virksomheder og virksomhedssammenslutninger pålægges bøder, hvis de undlader inden for den
frist, der er fastsat af Kommissionen, at rette et urigtigt,
ufuldstændigt eller forvansket svar, der er givet af en af
deres medarbejdere under kontrolundersøgelser. Det er
derfor nødvendigt at stille registrerede forklaringer til
rådighed for den pågældende virksomhed og etablere en
procedure, som giver den mulighed for eventuelt at
tilføje berigtigelser, ændringer eller supplerende oplysninger til forklaringer afgivet af en medarbejder, der ikke
er eller ikke var beføjet til at afgive forklaringer på virksomhedens vegne. De forklaringer, der blev afgivet af
medarbejderen, bør opbevares i Kommissionens sagsakter, således som de blev registreret under kontrolundersøgelsen.

(5)

Klager udgør en vigtig informationskilde, når det drejer
sig om at afsløre overtrædelser af konkurrencereglerne.
Det er vigtigt at opstille klare og effektive procedurer for
behandling af klager, der indgives til Kommissionen.

(6)

For at en klage kan antages til behandling i henhold til
artikel 7 i forordning (EF) nr. 1/2003, skal den indeholde
visse nærmere angivne oplysninger.

(7)

For at bistå klagerne med at fremlægge de nødvendige
oplysninger for Kommissionen bør der udarbejdes en
formular. For at en klage kan blive behandlet som en
klage som omhandlet i artikel 7 i forordning (EF) nr. 1/
2003, bør det være en betingelse, at der er fremlagt de
oplysninger, der er anført på denne formular.

(8)

Fysiske eller juridiske personer, der har valgt at indgive
en klage, bør have mulighed for i vid udstrækning at
blive inddraget i den procedure, Kommissionen har
indledt med henblik på at konstatere en overtrædelse. De
bør imidlertid ikke have adgang til forretningshemmeligheder eller andre fortrolige oplysninger, der tilhører
andre parter, som er involveret i proceduren.

(9)

Klagerne bør have mulighed for at fremsætte bemærkninger, hvis Kommissionen mener, at der ikke er
tilstrækkeligt grundlag for at reagere på klagen. Hvis
Kommissionen afviser en klage med den begrundelse, at
den behandles eller allerede er behandlet af en national
konkurrencemyndighed, bør den meddele klageren,
hvilken myndighed der er tale om.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16.
december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i
traktatens artikel 81 og 82 (1), særlig artikel 33,
efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Forordning (EF) nr. 1/2003 giver Kommissionen beføjelse til at regulere visse aspekter af procedurerne i
forbindelse med anvendelsen af traktatens artikel 81 og
82. Det er nødvendigt at fastsætte regler for Kommissionens indledning af procedurerne samt for behandling af
klager og høring af de berørte parter.

(2)

I henhold til forordning (EF) nr. 1/2003 skal de nationale
domstole undgå at træffe afgørelser, der kan være i strid
med beslutninger, som Kommissionen har til hensigt at
træffe i samme sag. I henhold til forordningens artikel
11, stk. 6, mister de nationale konkurrencemyndigheder
deres kompetence, så snart Kommissionen har indledt en
procedure med henblik på vedtagelse af en beslutning i
henhold til kapitel III i forordning (EF) nr. 1/2003. På
den baggrund er det vigtigt, at medlemsstaternes
domstole og konkurrencemyndigheder har kendskab til,
at Kommissionen har indledt en procedure. Kommissionen bør derfor kunne offentliggøre sine beslutninger
om at indlede en procedure.

(3)

Før Kommissionen indhenter mundtlige udtalelser fra
fysiske eller juridiske personer, som indvilliger i at lade
sig udspørge, bør den underrette disse personer om retsgrundlaget for udspørgningen og gøre dem opmærksom
på, at det sker frivilligt. De udspurgte personer skal også
underrettes om formålet med udspørgningen og om,
hvorvidt udtalelserne registreres. For at sikre, at de registrerede udtalelser er så nøjagtige som muligt, bør de
udspurgte personer også have mulighed for at korrigere
disse. Når der i henhold til artikel 12 i forordning (EF)
nr. 1/2003 udveksles oplysninger, som stammer fra
mundtlige udtalelser, må disse oplysninger kun anvendes
som bevismateriale med henblik på at pålægge fysiske
personer sanktioner, såfremt betingelserne i denne artikel
er opfyldt.

(1) EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 411/2004
(EUT L 68 af 6.3.2004, s. 1).
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(10)

For at sikre virksomhedernes ret til kontradiktion bør
Kommissionen give de berørte parter mulighed for at
udtale sig, før den træffer en beslutning.

(11)

Der bør også fastsættes bestemmelser om høring af
personer, der ikke har indgivet en klage som omhandlet
i artikel 7 i forordning (EF) nr. 1/2003, og som ikke er
parter, til hvilke der er sendt en meddelelse af klagepunkter, men som ikke desto mindre kan godtgøre en
tilstrækkelig interesse. Forbrugersammenslutninger, som
anmoder om at blive hørt, bør normalt anses for at have
en tilstrækkelig interesse, når proceduren angår varer
eller tjenesteydelser, der anvendes af den endelige
forbruger, eller varer eller tjenesteydelser, der udgør en
direkte del af sådanne varer eller tjenesteydelser. Hvis
Kommissionen mener, at det kan fremme proceduren,
bør den også have mulighed for at opfordre andre
personer til at fremsætte skriftlige bemærkninger og
overvære den mundtlige høring af de parter, om meddelelsen af klagepunkter er rettet til. Den bør også have
mulighed for efter omstændighederne at opfordre
sådanne personer til at afgive bemærkninger under den
mundtlige høring.
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(17)

Denne forordning bringer procedurereglerne i transportsektoren på linje med de generelle procedureregler i alle
sektorer. Kommissionens forordning (EF) nr. 2843/98 af
22. december 1998 om form, indhold og andre enkeltheder i forbindelse med ansøgninger og anmeldelser
indgivet i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 1017/
68, (EØF) nr. 4056/86 og (EØF) nr. 3975/87 om anvendelse af konkurrencereglerne i transportsektoren (2) bør
derfor ophæves.

(18)

Forordning (EF) nr. 1/2003 ophæver anmeldelses- og
godkendelsessystemet. Kommissionens forordning (EF)
nr. 3385/94 af 21. december 1994 om form, indhold og
andre enkeltheder i forbindelse med ansøgninger og
anmeldelser indgivet i henhold til Rådets forordning nr.
17 (3) bør derfor ophæves —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I
(12)

For at forbedre effektiviteten af de mundtlige høringer
bør høringskonsulenten have beføjelse til at give de
berørte parter, klagere, andre personer, der er indbudt til
høringen, Kommissionens tjenestegrene og medlemsstaternes myndigheder lejlighed til at stille spørgsmål under
høringen.

ANVENDELSESOMRÅDE

Artikel 1
Genstand og anvendelsesområde

(13)

(14)

Når Kommissionen giver aktindsigt i sagen, bør den
sikre, at forretnings-hemmeligheder og andre fortrolige
oplysninger beskyttes. Kategorien »andre fortrolige oplysninger« omfatter andre oplysninger end forretningshemmeligheder, der kan anses for fortrolige, for så vidt som
det vil være til betydelig skade for en virksomhed eller
person, hvis de videregives. Kommissionen bør have
mulighed for at anmode virksomheder eller virksomhedssammenslutninger, der fremlægger eller har fremlagt
dokumenter eller fremsætter eller har fremsat udtalelser,
om at angive, hvilke oplysninger der er fortrolige.

Når forretningshemmeligheder eller andre fortrolige
oplysninger er nødvendige for at bevise en overtrædelse,
bør Kommissionen for hvert enkelt dokument vurdere,
om behovet for at videregive oplysninger vejer tungere
end hensynet til den skade, som videregivelsen kan
forvolde.

(15)

Af hensyn til retssikkerheden bør der fastsættes en minimumsfrist for forelæggelse af de forskellige dokumenter
og erklæringer, der er omhandlet i denne forordning.

(16)

Denne forordning erstatter Kommissionens forordning
(EF) nr. 2842/98 af 22. december 1998 om høring af
parter i visse procedurer efter EF-traktatens artikel 85 og
86 (1), som derfor bør ophæves.

(1) EFT L 354 af 30.12.1998, s. 18.

Denne forordning gælder for procedurer, der gennemføres af
Kommissionen i forbindelse med anvendelsen af traktatens
artikel 81 og 82.

KAPITEL II
INDLEDNING AF PROCEDURER

Artikel 2
Indledning af procedurer
1. Kommissionen kan beslutte at indlede en procedure med
henblik på at vedtage en beslutning i henhold til kapitel III i
forordning (EF) nr. 1/2003 på et hvilket som helst tidspunkt,
dog senest den dato, hvor den meddeler en foreløbig vurdering
som omhandlet i forordningens artikel 9, stk. 1, eller udsender
en meddelelse af klagepunkter, eller den dato, hvor der offentliggøres en meddelelse i henhold til forordningens artikel 27,
stk. 4, alt efter hvilken af disse datoer der kommer først.
2. Kommissionen kan på en hvilken som helst passende
måde offentliggøre, at der indledes en procedure. Forinden skal
den underrette de berørte parter.
(2) EFT L 354 af 30.12.1998, s. 22.
(3) EFT L 377 af 31.12.1994, s. 28.
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3.
Kommissionen kan udøve sine undersøgelsesbeføjelser i
henhold til kapitel V i forordning (EF) nr. 1/2003, inden den
indleder en procedure.

BEHANDLING AF KLAGER

4.
Kommissionen kan afvise en klage i henhold til artikel 7 i
forordning (EF) nr. 1/2003 uden at indlede en procedure.

Artikel 5

KAPITEL IV

Antagelse af klager til behandling
KAPITEL III
KOMMISSIONENS UNDERSØGELSER

Artikel 3
Beføjelse til at indhente udtalelser
1.
Når Kommissionen udspørger en person med den pågældendes samtykke i overensstemmelse med artikel 19 i forordning (EF) nr. 1/2003, skal den ved udspørgningens start angive
retsgrundlaget for og formålet med udspørgningen og gøre
opmærksom på, at udspørgningen er frivillig. Den skal også
meddele den udspurgte, om den pågældende har til hensigt at
registrere interviewet.
2.
Udspørgningen kan gennemføres på en hvilken som helst
måde, herunder pr. telefon eller med elektroniske midler.

1. Fysiske og juridiske personer skal godtgøre at have en
berettiget interesse for at være klageberettigede i henhold til
artikel 7 i forordning (EF) nr. 1/2003.
Sådanne klager skal indeholde de oplysninger, der kræves i
formular C, jf. bilaget. Kommissionen kan indrømme fritagelse
for denne forpligtelse med hensyn til en del af de oplysninger,
herunder dokumenter, der kræves i formular C.
2. Klagen indsendes til Kommissionen i tre papireksemplarer
og om muligt i et elektronisk eksemplar. Klageren skal også
indsende en ikke-fortrolig version af klagen, hvis klageren
anmoder om fortrolig behandling af dele af klagen.
3.

Klager indgives på et af Fællesskabets officielle sprog.

Artikel 6
Klageres deltagelse i proceduren

3.
Kommissionen kan registrere den udspurgtes udtalelser i
en hvilken som helst form. Den udspurgte får forelagt en kopi
af registrerede udtalelser til godkendelse. Kommissionen fastsætter om nødvendigt en frist for den udspurgte til at underrette den om eventuelle rettelser i udtalelserne.

Artikel 4
Mundtlige spørgsmål under kontrolundersøgelser
1.
Når repræsentanter for eller andre ledsagende personer,
der er bemyndiget af Kommissionen, afkræver en virksomheds
eller en virksomhedssammenslutnings repræsentanter eller
medarbejdere forklaring i henhold til artikel 20, stk. 2, litra e), i
forordning (EF) nr. 1/2003, kan forklaringen registreres i en
hvilken som helst form.
2.
En kopi af den forklaring, der er registreret i henhold til
stk. 1, skal efter kontrolundersøgelsen forelægges for den
berørte virksomhed eller virksomhedssammenslutning.
3.
Når en medarbejder i en virksomhed eller en virksomhedssammenslutning, som ikke er eller ikke var bemyndiget af
virksomheden eller virksomhedssammenslutningen til at afgive
forklaring på virksomhedens eller virksomhedssammenslutningens vegne, er blevet afkrævet forklaring, fastsætter Kommissionen en frist, inden for hvilken virksomheden eller virksomhedssammenslutningen kan meddele Kommissionen eventuelle
berigtigelser, ændringer eller supplerende oplysninger til den
forklaring, der er afgivet af en sådan medarbejder. Sådanne
berigtigelser, ændringer eller supplerende oplysninger skal
tilføjes til den forklaring, der er registreret i henhold til stk. 1.

1. Når Kommissionen fremsender en meddelelse af klagepunkter vedrørende forhold, over hvilke den har modtaget en
klage, skal den sende klageren en kopi af den ikke-fortrolige
version af meddelelsen af klagepunkter og fastsætte en frist for
klagerens fremsættelse af skriftlige bemærkninger.
2. Kommissionen kan efter omstændighederne give klagere
lejlighed til at fremsætte bemærkninger ved den mundtlige
høring af de parter, som der er rettet en meddelelse af klagepunkter til, hvis klagerne anmoder herom i deres skriftlige
bemærkninger.

Artikel 7
Afvisning af klager
1. Hvis Kommissionen mener, at der ikke på grundlag af de
foreliggende oplysninger er tilstrækkeligt grundlag til at foretage sig yderligere i anledning af en klage, underretter den
klageren om grundene hertil og fastsætter en frist for klagerens
fremsættelse af skriftlige bemærkninger. Kommissionen har
ikke pligt til at tage hensyn til eventuelle yderligere skriftlige
indlæg modtaget efter fristens udløb.
2. Hvis klageren fremsætter bemærkninger inden for den
frist, der er fastsat af Kommissionen, og de skriftlige indlæg fra
klageren ikke giver anledning til en anden vurdering af klagen,
afviser Kommissionen klagen ved en beslutning.
3. Hvis klageren undlader at fremsætte bemærkninger inden
for den frist, der er fastsat af Kommissionen, anses klagen for at
være blevet trukket tilbage.
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Artikel 8

Artikel 11

Adgang til oplysninger

Ret til at blive hørt

1.
Når Kommissionen har meddelt klageren, at den har til
hensigt at afvise en klage i henhold til artikel 7, stk. 1, kan
klageren begære aktindsigt i de dokumenter, der ligger til grund
for Kommissionens foreløbige vurdering. Klageren kan dog ikke
få adgang til forretningshemmeligheder og andre fortrolige
oplysninger, der tilhører andre parter, som er involveret i
proceduren.
2.
De dokumenter, som klageren har haft adgang til i forbindelse med procedurer, der gennemføres af Kommissionen i
henhold til traktatens artikel 81 og 82, må kun benyttes af
klageren med henblik på retssager eller administrative procedurer angående anvendelsen af disse bestemmelser i traktaten.

Artikel 9

1. Kommissionen skal give de parter, som den har rettet en
meddelelse af klagepunkter til, lejlighed til at blive hørt, før
høring af det rådgivende udvalg, der er nævnt i artikel 14, stk.
1, i forordning (EF) nr. 1/2003.
2. I sine beslutninger behandler Kommissionen kun klagepunkter, som de i stk. 1 nævnte parter har haft mulighed for at
fremsætte bemærkninger til.

Artikel 12
Ret til en mundtlig høring
Kommissionen skal give de parter, som den har rettet en
meddelelse af klagepunkter til, lejlighed til at uddybe deres
argumenter under en mundtlig høring, hvis de anmoder herom
i deres skriftlige indlæg.

Afvisning af klager i henhold til artikel 13 i forordning
(EF) nr. 1/2003
Artikel 13
Hvis Kommissionen afviser en klage i medfør af artikel 13 i
forordning (EF) nr. 1/2003, meddeler den omgående klageren,
hvilken national konkurrencemyndighed der behandler eller
allerede har behandlet sagen.

KAPITEL V
KONTRADIKTION OG HØRING

Artikel 10
Meddelelse af klagepunkter og svar
1.
Kommissionen meddeler skriftligt de berørte parter de
klagepunkter, der er fremført mod dem. Meddelelsen af klagepunkter stiles til hver enkelt part.
2.
Ved fremsendelse af meddelelsen af klagepunkter til de
berørte parter fastsætter Kommissionen en frist for disse parters
indgivelse af skriftlige bemærkninger til den. Kommissionen er
ikke forpligtet til at tage hensyn til skriftlige indlæg modtaget
efter fristens udløb.
3.
I deres skriftlige indlæg kan parterne anføre alle faktiske
omstændigheder, som de har kendskab til, og som er relevante
for deres kontradiktion af de klagepunkter, der er fremført af
Kommissionen. De skal vedlægge alle relevante dokumenter
som bevis for de anførte forhold. De skal indsende en papiroriginal samt en elektronisk kopi eller — såfremt de ikke
indsender en elektronisk kopi — 28 papirkopier af deres
indlæg og af de vedlagte dokumenter. De kan foreslå, at
Kommissionen hører personer, som kan bekræfte de faktiske
omstændigheder, der er anført i indlægget.

Høring af andre
1. Hvis andre fysiske eller juridiske personer end de i artikel
5 og 11 omhandlede anmoder om at blive hørt og godtgør en
tilstrækkelig interesse, underretter Kommissionen dem skriftligt
om procedurens karakter og genstand og fastsætter en frist for
fremsættelse af deres skriftlige bemærkninger.
2. Kommissionen kan efter omstændighederne opfordre de i
stk. 1 nævnte personer til at uddybe deres argumenter under
den mundtlige høring af de parter, som den har rettet en
meddelelse af klagepunkter til, hvis de i stk. 1 nævnte personer
har anmodet herom i deres skriftlige bemærkninger.
3. Kommissionen kan opfordre enhver anden person til at
fremsætte skriftlige bemærkninger og til at overvære den
mundtlige høring af de parter, som den har rettet en meddelelse
af klagepunkter til. Kommissionen kan også opfordre sådanne
personer til at fremsætte bemærkninger under den mundtlige
høring.

Artikel 14
Gennemførelse af mundtlige høringer
1. Høringerne gennemføres af en høringskonsulent i fuld
uafhængighed.
2. Kommissionen indbyder de personer, der skal høres, til at
deltage i den mundtlige høring på en dato, som den fastsætter.
3. Kommissionen indbyder konkurrencemyndighederne i
medlemsstaterne til at deltage i den mundtlige høring. Den kan
ligeledes indbyde embedsmænd og andre ansatte fra andre
myndigheder i medlemsstaterne.
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4.
De indbudte personer skal enten møde op personligt eller
være repræsenteret af en repræsentant med fuldmagt eller en i
henhold til deres vedtægter befuldmægtiget repræsentant. Virksomheder og virksomhedssammenslutninger kan også repræsenteres af en af deres ansatte, som er behørigt befuldmægtiget.
5.
Personer, som høres af Kommissionen, kan bistås af deres
advokater eller andre dertil kvalificerede personer, som er
godkendt af høringskonsulenten.
6.
Mundtlige høringer er ikke offentlige. Høringen kan foretages af personerne enkeltvis eller under tilstedeværelse af andre
personer, der er indbudt til at deltage, under hensyntagen til
virksomhedernes berettigede interesse i beskyttelse af forretningshemmeligheder eller andre fortrolige oplysninger.
7.
Høringskonsulenten kan tillade, at de parter, som en
meddelelse af klagepunkter er rettet til, klagerne, andre
personer, der er indbudt til høringen, Kommissionens tjenestegrene og medlemsstaternes myndigheder stiller spørgsmål
under høringen.
8.
Udtalelserne fra hver enkelt af de hørte personer registreres. De personer, der deltog i høringen, skal have adgang til
at gøre sig bekendt med de registrerede udtalelser fra høringen,
såfremt de anmoder herom. Der skal tages hensyn til parternes
berettigede interesse i beskyttelse af deres forretningshemmeligheder eller andre fortrolige oplysninger.

KAPITEL VI
AKTINDSIGT OG BEHANDLING AF FORTROLIGE OPLYSNINGER

27.4.2004
Artikel 16

Identifikation og beskyttelse af fortrolige oplysninger
1. Oplysninger, herunder dokumenter, må ikke videregives
eller stilles til rådighed af Kommissionen, såfremt de indeholder
forretningshemmeligheder eller andre fortrolige oplysninger
tilhørende en hvilken som helst person.
2. Når en person, der fremsætter bemærkninger i henhold til
artikel 6, stk. 1, artikel 7, stk. 1, artikel 10, stk. 2, artikel 13,
stk. 1 og 3, eller senere afgiver yderligere oplysninger til
Kommissionen i løbet af samme procedure, skal den pågældende tydeligt angive materiale, som vedkommende anser for
at være fortroligt, anføre grundene hertil og fremlægge en
særskilt ikke-fortrolig version inden den frist, Kommissionen
har givet vedkommende til at fremsætte bemærkninger.
3. Uanset denne artikels stk. 2 kan Kommissionen kræve, at
virksomheder og virksomhedssammenslutninger, der fremlægger dokumenter eller fremsætter udtalelser i henhold til
forordning (EF) nr. 1/2003, angiver de dokumenter eller dele af
dokumenter, som de anser for at indeholde forretningshemmeligheder eller andre fortrolige oplysninger, som tilhører dem,
og angive de virksomheder, i forhold til hvilke sådanne dokumenter skal anses for fortrolige. Kommissionen kan ligeledes
kræve, at virksomheder eller virksomhedssammenslutninger
angiver, om en del af en meddelelse af klagepunkter, et resumé
af sagen udarbejdet i henhold til artikel 27, stk. 4, i forordning
(EF) nr. 1/2003 eller en beslutning eller afgørelse vedtaget af
Kommissionen efter deres opfattelse indeholder forretningshemmeligheder.
Kommissionen kan fastsætte en frist for virksomhederne og
virksomhedssammenslutningerne til at:
a) dokumentere deres krav om fortrolighed for hvert enkelt
dokument eller del af et dokument, hver enkelt udtalelse
eller del af en udtalelse

Artikel 15
Aktindsigt og brug af dokumenter
1.
Kommissionen skal give de parter, som den har rettet en
meddelelse af klagepunkter til, indsigt i sagsakterne, hvis de
anmoder derom. Aktindsigt gives efter fremsendelsen af meddelelsen af klagepunkter.
2.
Retten til aktindsigt omfatter ikke forretningshemmeligheder, andre fortrolige oplysninger og interne dokumenter hos
Kommissionen eller medlemsstaternes konkurrencemyndigheder. Retten til aktindsigt omfatter heller ikke korrespondance
mellem Kommissionen og medlemsstaternes konkurrencemyndigheder eller mellem sidstnævnte indbyrdes, hvis en sådan
korrespondance er indeholdt i Kommissionens sagsakter.
3.
Der er ikke noget i denne forordning, der er til hinder
for, at Kommissionen offentliggør og anvender oplysninger,
som er nødvendige for at bevise en overtrædelse af traktatens
artikel 81 eller 82.
4.
Dokumenter, der er fremskaffet gennem aktindsigt i
henhold til denne artikel, må kun benyttes med henblik på retssager eller administrative procedurer angående anvendelsen af
traktatens artikel 81 og 82.

b) give Kommissionen en ikke-fortrolig version af dokumenterne eller udtalelserne, hvori det fortrolige er slettet
c) give en kortfattet beskrivelse af hver enkelt af de slettede
oplysninger.
4. Hvis virksomheder eller virksomhedssammenslutninger
ikke opfylder stk. 2 og 3, kan Kommissionen gå ud fra, at de
pågældende dokumenter eller udtalelser ikke indeholder fortrolige oplysninger.

KAPITEL VII
ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 17
Frister
1. Når Kommissionen fastsætter de frister, der er omhandlet
i artikel 3, stk. 3, artikel 4, stk. 3, artikel 6, stk. 1, artikel
7, stk. 1, artikel 10, stk. 2, og artikel 16, stk. 3, tager den både
hensyn til, hvor megen tid der er nødvendig for at udarbejde
indlægget, og hvor meget sagen haster.
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2.
Fristerne i artikel 6, stk. 1, artikel 7, stk. 1, og artikel 10,
stk. 2, skal mindst være fire uger. For så vidt angår procedurer,
der er indledt med henblik på at træffe foreløbige forholdsregler
i henhold til artikel 8 i forordning (EF) nr. 1/2003, kan fristen
imidlertid afkortes til en uge.

Henvisninger til de ophævede forordninger skal fortolkes som
henvisninger til denne forordning.

3.
Fristerne i artikel 3, stk. 3, artikel 4, stk. 3, og artikel 16,
stk. 3, skal mindst være to uger.

Overgangsbestemmelser

4.
Fristerne kan efter omstændighederne forlænges, hvis der
fremsættes en begrundet anmodning herom inden udløbet af
den oprindelige frist.
Artikel 18
Ophævelser
Forordning (EF) nr. 2842/98, (EF) nr. 2843/98 og (EF) nr.
3385/94 ophæves.

Artikel 19

De proceduremæssige foranstaltninger, der er truffet i henhold
til forordning (EF) nr. 2842/98 og (EF) nr. 2843/98, bevarer
deres virkninger i forbindelse med anvendelsen af denne forordning.
Artikel 20
Ikrafttræden
Denne forordning træder i kraft den 1. maj 2004.

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

Medlem af Kommissionen
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BILAG
FORMULAR C
KLAGE I HENHOLD TIL ARTIKEL 7 I FORORDNING (EF) NR. 1/2003
I. Oplysninger vedrørende klageren og den virksomhed eller de virksomheder eller virksomhedssammenslutning, der giver anledning til klagen
1. Giv fuldstændige oplysninger til at identificere den juridiske eller fysiske person, der indgiver klagen. Er klageren
en virksomhed, identificeres den virksomhedskoncern, den tilhører, og der gives en kortfattet beskrivelse af arten
og omfanget af dens erhvervsmæssige aktiviteter. Angiv en kontaktperson (med telefonnummer, post- og e-mailadresse), hos hvem der kan indhentes supplerende oplysninger.
2. Anfør den virksomhed eller de virksomheder eller den virksomhedssammenslutning, hvis adfærd klagen vedrører,
herunder, hvor det er relevant, alle tilgængelige oplysninger om den virksomhedskoncern, som den virksomhed
eller de virksomheder, der klages over, tilhører, samt arten og omfanget af de erhvervsmæssige aktiviteter, der
udøves af dem. Angiv klagerens forhold til den virksomhed eller de virksomheder eller den virksomhedssammenslutning, der klages over (f.eks. kunde, konkurrent).
II. Nærmere oplysninger om den påståede overtrædelse og bevismateriale
3. Giv en detaljeret beskrivelse af de forhold, hvoraf det efter Deres opfattelse fremgår, at der er tale om en overtrædelse af traktatens artikel 81 eller 82 og/eller EØS-aftalens artikel 53 eller 54. Angiv især arten af de produkter
(varer eller tjenesteydelser), der berøres af de påståede overtrædelser, og redegør om nødvendigt for handelsforholdene vedrørende disse produkter. Anfør alle tilgængelige oplysninger om aftaler eller praksis i de virksomheder
eller virksomhedssammenslutninger, som denne klage angår. Angiv så vidt muligt den relative markedsstilling for
de virksomheder, der berøres af klagen.
4. Fremlæg alle dokumenter i Deres besiddelse, som vedrører eller har direkte forbindelse med de forhold, der er
anført i klagen (f.eks. aftaletekster, forhandlings- eller mødereferater, forretningsbetingelser, forretningsdokumenter,
rundskrivelser, korrespondance, optegnelser over telefonsamtaler osv.). Angiv navn og adresse på de personer, der
kan bevidne de forhold, der er anført i klagen, herunder især personer, der påvirkes af den påståede overtrædelse.
Fremlæg statistiske oplysninger eller andre data i Deres besiddelse, som vedrører de anførte forhold, især når de
viser udviklingen på markedet (f.eks. oplysninger om priser og prisudvikling, barrierer for nye leverandørers
adgang til markedet osv.).
5. Angiv Deres opfattelse af det geografiske omfang af den påståede overtrædelse og beskriv, såfremt det ikke er
indlysende, i hvilket omfang samhandelen mellem medlemsstaterne eller mellem Fællesskabet og en eller flere
EFTA-stater, som er kontraherende parter i EØS-aftalen, kan påvirkes af den adfærd, der klages over.
III. Ønsket afgørelse fra Kommissionen og berettiget interesse
6. Beskriv, hvilken afgørelse eller foranstaltning De ønsker som resultat af en procedure indledt af Kommissionen.
7. Anfør, på hvilket grundlag De påberåber Dem en berettiget interesse som klager i henhold til artikel 7 i forordning
(EF) nr. 1/2003. Angiv især, hvordan den adfærd, der klages over, berører Dem, og forklar, hvordan en indgriben
fra Kommissionens side efter Deres opfattelse kan afhjælpe det påståede problem.
IV. Undersøgelser/sagsanlæg ved nationale konkurrencemyndigheder eller nationale domstole
8. Oplys, om De i forbindelse med det samme eller nært beslægtet forhold har henvendt Dem til en anden konkurrencemyndighed, og/eller om der er anlagt sag ved en national domstol. I så fald bedes De give detaljerede oplysninger om, hvilken administrativ myndighed eller retsinstans De har henvendt Dem til, og angive, hvad De har
gjort gældende over for denne myndighed.
Det erklæres herved, at oplysningerne i denne formular og i bilagene dertil fuldt ud er afgivet i god tro.
Dato og underskrift

27.4.2004
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 774/2004
af 26. 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 27. april 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 26. 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).
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BILAG
til Kommissionens forordning af 26. 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
999

121,1
39,4
120,5
93,7

0707 00 05

052
096
999

129,4
84,2
106,8

0709 90 70

052
204
999

83,6
70,6
77,1

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
400
600
624
999

52,0
40,4
102,8
36,4
43,1
30,7
67,9
53,3

0805 50 10

400
999

48,2
48,2

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388
400
404
508
512
524
528
720
804
999

84,0
136,3
72,0
62,1
76,0
67,5
76,2
89,8
107,4
85,7

0808 20 50

388
512
524
528
720
999

76,0
75,2
83,4
71,4
39,9
69,2

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. 775/2004
af 26. april 2004
om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 304/2003 om eksport
og import af farlige kemikalier
(EØS-relevant tekst)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(4)

Der er ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2003/53/EF af 18. juni 2003 vedrørende begrænsning af
markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og
præparater fastsat strenge begrænsninger for industriel
brug af kemikalierne nonylphenol og nonylphenolethoxylat (8). Endvidere bestemmer Kommissionens forordning (EF) nr. 2076/2002 af 20. november 2002 om
forlængelse af den periode, der er angivet i artikel 8, stk.
2, i Rådets direktiv 91/414/EØF, og om afvisning af
optagelse af visse aktive stoffer i bilag I til dette direktiv
og tilbagetrækning af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse stoffer (9), at nonylphenolethoxylat ikke optages i bilag I til direktiv 91/414/EØF, og
at godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, som indeholder stoffet, trækkes tilbage senest den 25. juli 2003.
Følgelig bør begge kemikalier tilføjes på kemikalielisterne i del 1 og 2 i bilag I til forordning (EF) nr. 304/
2003.

(5)

Den mellemstatslige forhandlingskomite for konventionen (INC) vedtog på sit tiende møde, som blev afholdt
mellem den 17. og den 21. november 2003, at kemikaliet DNOC og asbestfibrene amosit, antophyllit, actinolit
og tremolit også bør være omfattet af den midlertidige
PIC-procedure. Følgelig bør disse stoffer tilføjes på kemikalielisten i del 3 i bilag I til forordning (EF) nr. 304/
2003, og de eksisterende rubrikker i del 1 og 2 bør
ændres.

(6)

På samme møde vedtog INC, at pudderpræparater, der
indeholder en kombination af mindst 7 % benomyl,
mindst 10 % carbofuran og mindst 15 % thiram, også
bør være omfattet af den midlertidige PIC-procedure.
Følgelig bør sådanne præparater tilføjes på kemikalielisterne i del 1 og 3 i bilag I til forordning (EF) nr. 304/
2003.

(7)

Bilag I til forordning (EF) nr. 304/2003 bør ændres i
overensstemmelse med ovenstående.

(8)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat
i overensstemmelse med artikel 29 i Rådets direktiv 67/
548/EØF (10) —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 304/2003 af 28. januar 2003 om eksport og import af
farlige kemikalier (1), særlig artikel 22, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 304/2003 gennemfører Rotterdamkonventionen om proceduren for forudgående informeret samtykke (PIC-proceduren) for visse farlige kemikalier og pesticider i international handel, som blev
undertegnet den 11. september 1998, og som Fællesskabet har indgået ved Rådets afgørelse 2003/106/EF (2).

(2)

Bilag I til forordning (EF) nr. 304/2003 består af tre dele,
som indeholder henholdsvis en liste over kemikalier, der
er omfattet af eksportanmeldelsesproceduren, en liste
over kemikalier, der opfylder betingelserne for PICanmeldelse, og en liste over kemikalier, der er omfattet
af PIC-proceduren i henhold til Rotterdam-konventionen.

(3)

På baggrund af Kommissionens beslutninger 2004/141/
EF (3), 2004/248/EF (4), 2004/140/EF (5) og 2004/247/
EF (6), som er vedtaget inden for rammerne af Rådetsdirektiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af
plantebeskyttelsesmidler (7), og som forbyder eller fastsætter strenge restriktioner for kemikalierne amitraz,
atrazin, fenthion og simazin, bør disse kemikalier tilføjes
på listerne i del 1 og 2 i bilag I til forordning (EF) nr.
304/2003.

(1) EUT L 63 af 6.3.2003, s. 1. Ændret ved Kommissionens forordning
(EF) nr. 1213/2003 (EUT L 169 af 8.7.2003, s. 27).
(2) EUT L 63 af 6.3.2003, s. 27.
3
( ) EUT L 46 af 17.2.2004, s. 35.
(4) EUT L 78 af 16.3.2004, s. 53.
(5) EUT L 46 af 17.2.2004, s. 32.
(6) EUT L 78 af 16.3.2004, s. 50.
(7) EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens
direktiv 2004/30/EF (EUT L 77 af 13.3.2004, s. 50).

(8) EUT L 178 af 17.7.2003, s. 24.
(9) EFT L 319 af 23.11.2002, s. 3.
(10) EFT 196 af 16.8.1967, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
807/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 36).
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UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Bilag I til forordning (EF) nr. 304/2003 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 26. april 2004.
På Kommissionens vegne
Margot WALLSTRÖM

Medlem af Kommissionen

27.4.2004
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BILAG
I bilag I til forordning (EF) nr. 304/2003 foretages følgende ændringer:
1) Del 1 ændres således:
a) Der indsættes følgende nye rubrikker:
Kemikalie

CAS-nr.

EINECS-nummer

Underkategori
(*)

KN-kode

Anvendelsesbegrænsning (**)

»Amitraz +

33089-61-1

251-375-4

2925 20 00

p(1)

sr

Atrazin +

1912-24-9

217-617-8

2933 69 10

p(1)

sr

Fenthion +

55-38-9

200-231-9

2930 90 70

p(1)

sr

Simazin +

122-34-9

204-535-2

2933 69 10

p(1)

sr

Nonylphenol + C6H4(OH)C9H19

25154-52-3

246-672-0

2907 13 00

i(1)

sr

i(1)
p(1)

sr
b

Nonylphenolethoxylat +
(C2H4O)nC15H24O
Pudderpræparater, der indeholder
en kombination af:

Lande, der ikke kræver
anmeldelse

Jf. PIC-cirkulære på
www.pic.int/«

mindst 7 % benomyl

17804-35-2

241-775-7

2933 90 80

mindst 10 % carbofuran

1563-66-2

216-353-0

2932 90 90

og mindst 15 % thiram #

137-26-8

205-286-2

2930 30 00

b) Rubrikken med asbestfibre affattes således:
»Asbestfibre:

310-127-6

Jf. PIC-cirkulære på
www.pic.int/«

Crocidolit #

12001-28-4

2524 00

i

b

Amosit #

12172-73-5

2524 00

i

b

Antophyllit #

77536-67-5

2524 00

i

b

Actinolit #

77536-66-4

2524 00

i

b

Tremolit #

77536-68-6

2524 00

i

b

Chrysotil +

12001-29-5
eller 13220732-0

2524 00

i

b

2908 90 00

p(1)

b

c) Rubrikken med DNOC affattes således:
»DNOC #

534-52-1

208-601-1

Jf. PIC-cirkulære på
www.pic.int/«
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2) Del 2 ændres således:
a) Der indsættes følgende nye rubrikker:
Kemikalie

CAS-nr.

EINECS-nummer

KN-kode

Anvendelsesbegrænsning (**)

Kategori (*)

»Amitraz

33089-61-1

251-375-4

2925 20 00

p

sr

Atrazin

1912-24-9

217-617-8

2933 69 10

p

sr

Fenthion

55-38-9

200-231-9

2930 90 70

p

sr

Simazin

122-34-9

204-535-2

2933 69 10

p

sr

Nonylphenol C6H4(OH)C9H19

25154-52-3

246-672-0

2907 13 00

i

sr

i
p

sr
b«

Nonylphenolethoxylat (C2H4O)nC15H24O

b) Følgende rubrik udgår:
Kemikalie

»DNOC

CAS-nr.

534-52-1

EINECS-nummer

208-601-1

KN-kode

Anvendelsesbegrænsning (*)

Kategori (*)

2908 90 00

p

b«

2524 00

i

b«

c) Rubrikken med asbestfibre affattes således:
»Asbestfibre:
Chrysotil

12001-29-5 eller
132207-32-0

3) Del 3 ændres således:
a) Der indsættes følgende nye rubrikker:
Kemikalie

Relevant CAS-nummer

Kategori

»Asbestfibre:
Actinolit

77536-66-4

Industrikemikalie

Anthophyllit

77536-67-5

Industrikemikalie

Amosit

12172-73-5

Industrikemikalie

Crocidolit

12001-28-4

Industrikemikalie

Tremolit

77536-68-6

Industrikemikalie

DNOC og salte deraf (bl.a. ammonium-,
kalium- og natriumsaltet)

534-52-1, 2980-64-5, 5787-96-2, 2312-76-7

Pesticid

Pudderpræparater, der indeholder en kombination af:

Meget farlig pesticidformulering«

mindst 7 % benomyl

17804-35-2

mindst 10 % carbofuran

1563-66-2

og mindst 15 % thiram

137-26-8

b) Følgende rubrik udgår:
»Crocidolit

12001-28-4

Industrikemikalie«
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 776/2004
af 26. april 2004
om ændring af forordning (EF) nr. 349/2003 om suspension af indførsel i Fællesskabet af enheder
af visse arter af vilde dyr og planter
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(5)

Oprindelseslandene for de arter, der er omfattet af de
nye restriktioner nævnt i tredje betragtning, er blevet
hørt.

(6)

Artikel 41 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1808/
2001 af 30. august 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen
hermed (3) indeholder bestemmelser om medlemsstaternes gennemførelse af de restriktioner, der fastsættes af
Kommissionen.

(7)

Forordning (EF) nr. 349/2003 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

For at undgå forstyrrelser i samhandelen må forordningen træde i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen.

(9)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Handel med
Vilde Dyr og Planter —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 af 9.
december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved
kontrol af handelen hermed (1), særlig artikel 19, nummer 2,
efter høring af Den Videnskabelige Undersøgelsesgruppe, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

(4)

Kommissionen kan ifølge artikel 4, stk. 6, i forordning
(EF) nr. 338/97 fastsætte restriktioner for indførsel i
Fællesskabet af enheder af visse arter i overensstemmelse
med betingelserne fastsat i litra a) til d).
En liste over arter, for hvilke indførsel i Fællesskabet er
suspenderet, er senest fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 349/2003 af 25. februar 2003 om suspension af indførsel i Fællesskabet af enheder af visse arter
af vilde dyr og planter (2).
Ud fra nye oplysninger har Den Videnskabelige Undersøgelsesgruppe konkluderet, at bevaringsstatus for visse
arter opført i bilag A og B til Rådets forordning (EF) nr.
338/97 vil blive bragt i alvorlig fare, hvis indførslen af
disse i Fællesskabet fra visse oprindelseslande ikke
suspenderes.
Den Videnskabelige Undersøgelsesgruppe har på
grundlag af yderligere nye oplysninger endvidere konkluderet, at der ikke længere er belæg for at suspendere
indførsel i Fællesskabet af Lama guanicoe fra Chile på
grund af dennes bevaringsstatus.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Bilaget til forordning (EF) nr. 349/2003 erstattes af bilaget til
denne forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 26. april 2004.
På Kommissionens vegne
Margot WALLSTRÖM

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 61 af 3.3.1997, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 1497/2003 (EUT L 251 af 27.8.2003, s. 3).
(2) EUT L 51 af 26.2.2003, s. 3.

(3) EFT L 250 af 30.8.2001, s. 1.
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BILAG
Enheder af arter opført i bilag A til forordning (EF) nr. 338/97, for hvilke indførsel i Fællesskabet er suspenderet

Arter

Oprindelse

Enheder

Oprindelseslande

På grund af
artikel 4, stk.
6, litra:

FAUNA
CHORDATA MAMMALIA
CARNIVORA
Canidae
Canis lupus

Vild

Jagttrofæer

Kirgisistan, Tyrkiet

a

Canis lupus

Vild

Jagttrofæer

Belarus

a

Vild

Jagttrofæer

Aserbajdsjan, Moldova, Litauen,
Ukraine

a

Vild

Jagttrofæer

Kasakhstan

a

Vild

Jagttrofæer

Ecuador, Peru

a

Felidae
Lynx lynx
ARTIODACTYLA
Bovidae
Ovis ammon nigirimontana
AVES
FALCONIFORMES
Accipitridae
Leucopternis occidentalis

Enheder af arter opført i bilag B til forordning (EF) nr. 338/97, for hvilke indførsel i Fællesskabet er suspenderet

Arter

Oprindelse

Enheder

Oprindelseslande

På grund af
artikel 4, stk.
6, litra:

FAUNA
CHORDATA MAMMALIA
MONOTREMATA
Tachyglossidae
Vild

Alle

Alle

b

Arctocebus aureus

Vild

Alle

Den Centralafrikanske Republik,
Gabon

b

Arctocebus calabarensis

Vild

Alle

Nigeria

b

Nycticebus pygmaeus

Vild

Alle

Cambodja, Laos

b

Perodicticus potto

Vild

Alle

Togo

b

Euoticus pallidus (synonym Galago elegantulus
pallidus)

Vild

Alle

Nigeria

b

Galago matschiei (synonym G. inustus)

Vild

Alle

Rwanda

b

Zaglossus bruijni
PRIMATES
Loridae

Galagonidae
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Enheder

På grund af
artikel 4, stk.
6, litra:

Oprindelseslande

Galago senegalensis

Vild

Alle

Djibouti

b

Galagoides demidoff (synonym Galago demidovii)

Vild

Alle

Burkina Faso, Den Centralafrikanske Republik, Kenya, Senegal

b

Galagoides zanzibaricus
zanzibaricus)

Vild

Alle

Malawi

b

Vild

Alle

Paraguay

b

Vild

Alle

Brasilien

b

Vild

Alle

Colombia

b

Alouatta fusca

Vild

Alle

Alle

b

Alouatta seniculus

Vild

Alle

Trinidad og Tobago

b

Ateles belzebuth

Vild

Alle

Alle

b

Ateles fusciceps

Vild

Alle

Alle

b

Ateles geoffroyi

Vild

Alle

Alle

b

Ateles paniscus

Vild

Alle

Peru

b

Callicebus torquatus

Vild

Alle

Ecuador

b

Cebus albifrons

Vild

Alle

Guyana

b

Cebus capucinus

Vild

Alle

Belize, Venezuela

b

Cebus olivaceus

Vild

Alle

Peru

b

Chiropotes satanas

Vild

Alle

Brasilien, Guyana

b

Lagothrix lagotricha

Vild

Alle

Alle

b

Pithecia pithecia

Vild

Alle

Guyana

b

Alleenopithecus nigroviridis

Vild

Alle

Alle

b

Cercocebus torquatus

Vild

Alle

Ghana

b

Cercopithecus ascanius

Vild

Alle

Burundi

b

Cercopithecus cephus

Vild

Alle

Den Centralafrikanske Republik

b

Cercopithecus dryas (inklusive C. salongo)

Vild

Alle

Den Demokratiske
Congo

b

Cercopithecus erythrogaster

Vild

Alle

Alle

b

Cercopithecus erythrotis

Vild

Alle

Alle

b

Cercopithecus hamlyni

Vild

Alle

Alle

b

Cercopithecus mona

Vild

Alle

Togo

b

Cercopithecus petaurista

Vild

Alle

Togo

b

Cercopithecus pogonias

Vild

Alle

Cameroun,
Nigeria

(synonym

Galago

Callitricidae
Callithrix argentata
Callithrix
geoffroyi)

geoffroyi

(synonym

C.

jacchus

Saguinus labiatus
Cebidae

Cercopithecidae

Republik

Ækvatorialguinea,

b
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Oprindelseslande

Cercopithecus preussi (synonym C. lhoesti
preussi)

Vild

Alle

Cameroun,
Nigeria

Ækvatorialguinea,

Colobus guereza

Vild

Alle

Ækvatorialguinea

b

Colobus polykomos

Vild

Alle

Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria,
Togo

b

Lophocebus albigena (synonym Cercocebus albigena)

Vild

Alle

Kenya, Nigeria

b

Macaca arctoides

Vild

Alle

India, Malaysia, Thailand

b

Macaca assamensis

Vild

Alle

Nepal

b

Macaca cyclopis

Vild

Alle

Alle

b

Macaca fascicularis

Vild

Alle

Bangladesh, India

b

Macaca maura

Vild

Alle

Indonesien

b

Macaca nemestrina

Vild

Alle

Kina

b

Macaca nemestrina pagensis

Vild

Alle

Indonesien

b

Macaca nigra

Vild

Alle

Indonesien

b

Macaca ochreata

Vild

Alle

Indonesien

b

Macaca sylvanus

Vild

Alle

Algeriet, Marokko

b

Papio hamadryas

Vild

Alle

Guinea-Bissau, Liberia, Libyen

b

Procolobus badius (synonym Colobus badius)

Vild

Alle

Alle

b

Procolobus verus (synonym Colobus verus)

Vild

Alle

Benin, Côte d'Ivoire,
Sierra Leone, Togo

Trachypithecus
phayrei)

phayrei

(synonym

Presbytis

Vild

Alle

Cambodja, Kina, India

b

Trachypithecus
senex)

vetulus

(synonym

Presbytis

Vild

Alle

Sri Lanka

b

Vild

Alle

Belize, Uruguay

b

Ratufa affinis

Vild

Alle

Singapore

b

Ratufa bicolor

Vild

Alle

Kina

b

Vild

Alle

Bolivia, Peru

b

Vild

Alle

Tanzania

b

Vild

Alle

Brunei,
Kina,
Indonesien,
Malaysia, Singapore, Thailand

b

Ghana,

b

b

XENARTHRA
Myrmecophagidae
Myrmecophaga tridactyla
RODENTIA
Sciuridae

CARNIVORA
Canidae
Chrysocyon brachyurus
Mustelidae
Lutra maculicollis
Viverridae
Cynogale bennettii
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Eupleres goudotii

Vild

Alle

Madagaskar

b

Fossa fossana

Vild

Alle

Madagaskar

b

Leptailurus serval

Vild

Alle

Algeriet

b

Oncifelis colocolo

Vild

Alle

Chile

b

Prionailurus bengalensis

Vild

Alle

Macao

b

Profelis aurata

Vild

Alle

Togo

b

Vild

Alle

Angola

b

Hexaprotodon liberiensis (synonym Choeropsis
liberiensis)

Vild

Alle

Côte d'Ivoire, Guinea, GuineaBissau, Nigeria, Sierra Leone

b

Hippopotamus amphibius

Vild

Alle

Demokratiske Republik Congo,
Gambia, Liberia, Malawi, Niger,
Nigeria, Rwanda, Sierra Leone,
Togo

b

Vild

Alle, bortset fra
— enheder, der udgør en del af
den bestand, der er registret i
Argentina, forudsat at tilladelserne bekræftes af Sekretariatet, inden de accepteres af
importmedlemsstaten
— produkter opnået fra klipning
af levende dyr foretaget under
godkendte forvaltningsprogram, behørigt mærket og
registreret, ikke-kommerciel
udførsel
af
begrænsede
mængder uld til industriel
prøvning, op til 500 kg om
året.

Argentina

b

Moschus chrysogaster

Vild

Alle

Kina

b

Moschus berezovskii

Vild

Alle

Kina

b

Moschus fuscus

Vild

Alle

Kina

b

Moschus moschiferus

Vild

Alle

Kina, Rusland

b

Vild

Alle

Usbekistan

b

Vild

Alle

Kasakhstan, Rusland

b

Vild

Alle

Zambia

b

Vild

Alle

Madagaskar

b

Accipiter brachyurus

Vild

Alle

Papua Ny Guinea

b

Accipiter gundlachi

Vild

Alle

Cuba

b

Felidae

PERISSODACTYLA
Equidae
Equus zebra hartmannae
ARTIODACTYLA
Hippopotamidae

Camelidae
Lama guanicoe

Moschidae

Cervidae
Cervus elaphus bactrianus
Bovidae
Saiga tatarica
AVES
Ciconiiformes
Balaenicipitidae
Balaeniceps rex
ANSERIFORMES
Anatidae
Anas bernieri
FALCONIFORMES
Accipitridae

L 123/36

Den Europæiske Unions Tidende

DA

Arter

Oprindelse

27.4.2004

Enheder

Oprindelseslande

På grund af
artikel 4, stk.
6, litra:

Accipiter imitator

Vild

Alle

Papua Ny Guinea, Salomonøerne

b

Buteo albonotatus

Vild

Alle

Peru

b

Buteo galapagoensis

Vild

Alle

Ecuador

b

Buteo platypterus

Vild

Alle

Peru

b

Buteo ridgwayi

Vild

Alle

Dominikanske Republik, Haiti

b

Erythrotriorchis radiatus

Vild

Alle

Australien

b

Gyps bengalensis

Vild

Alle

Alle

b

Gyps coprotheres

Vild

Alle

Mozambique,
Swaziland

Gyps indicus

Vild

Alle

Alle

b

Gyps rueppelli

Vild

Alle

Guinea

b

Harpyopsis novaeguineae

Vild

Alle

Indonesien, Papua Ny Guinea

b

Leucopternis lacernulata

Vild

Alle

Brasilien

b

Lophoictinia isura

Vild

Alle

Australien

b

Polemaetus bellicosus

Vild

Alle

Guinea

b

Spizaetus bartelsi

Vild

Alle

Indonesien

b

Stephanoaetus coronatus

Vild

Alle

Guinea

b

Terathopius ecaudatus

Vild

Alle

Guinea

b

Trigonoceps occipitalis

Vild

Alle

Guinea, Côte d'Ivoire

b

Falco deiroleucus

Vild

Alle

Belize, Guatemala

b

Falco fasciinucha

Vild

Alle

Botswana,
Etiopien,
Kenya,
Malawi, Mozambique, Sydafrika,
Sudan,
Tanzania,
Zambia,
Zimbabwe

b

Falco hypoleucos

Vild

Alle

Australien, Papua Ny Guinea

b

Micrastur plumbeus

Vild

Alle

Colombia, Ecuador

b

Vild

Alle

Guinea

b

Vild

Alle

Indonesien, Malaysia

b

Vild

Alle

Guinea, Mali

b

Namibia,

b

Falconidae

Sagittariidae
Sagittarius serpentarius
GALLIFORMES
Phasianidae
Polyplectron schleiermacheri
GRUIFORMES
Gruidae
Balearica pavonina

27.4.2004

Den Europæiske Unions Tidende

DA

Arter

Oprindelse

L 123/37

Enheder

Oprindelseslande

På grund af
artikel 4, stk.
6, litra:

Balearica regulorum

Vild

Alle

Angola, Botswana, Burundi, Den
Demokratiske Republik Congo,
Kenya,
Lesotho,
Malawi,
Mozambique,
Namibia,
Rwanda, Sydafrika, Swaziland,
Uganda, Zambia, Zimbabwe

b

Grus carunculatus

Vild

Alle

Sydafrika

b

Grus virgo

Vild

Alle

Sudan

b

Goura cristata

Vild

Alle

Indonesien

b

Goura scheepmakeri

Vild

Alle

Indonesien

b

Goura victoria

Vild

Alle

Indonesien

b

Vild

Alle

Tanzania

b

Opdrættet

Alle

Mozambique

b

Agapornis lilianae

Vild

Alle

Tanzania

b

Agapornis nigrigenis

Vild

Alle

Alle

b

Agapornis pullarius

Vild

Alle

Angola, Guinea, Kenya, Mali,
Togo

b

Agapornis roseicollis

Vild

Alle

Botswana

b

Alisterus chloropterus chloropterus

Vild

Alle

Indonesien

b

Amazona agilis

Vild

Alle

Jamaica

b

Amazona autumnalis

Vild

Alle

Ecuador

b

Amazona collaria

Vild

Alle

Jamaica

b

Amazona mercenaria

Vild

Alle

Venezuela

b

Amazona xanthops

Vild

Alle

Bolivia, Paraguay

b

Ara ararauna

Vild

Alle

Trinidad og Tobago

b

Ara chloroptera

Vild

Alle

Argentina, Panama

b

Ara severa

Vild

Alle

Guyana

b

Aratinga acuticaudata

Vild

Alle

Uruguay

b

Aratinga aurea

Vild

Alle

Argentina

b

Aratinga auricapilla

Vild

Alle

Alle

b

Aratinga erythrogenys

Vild

Alle

Peru

b

Aratinga euops

Vild

Alle

Cuba

b

Aratinga solstitialis

Vild

Alle

Venezuela

b

COLUMBIFORMES
Columbidae

PSITTACIFORMES
Psittacidae
Agapornis fischeri
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Oprindelseslande

Bolborhynchus ferrugineifrons

Vild

Alle

Colombia

b

Cacatua sanguinea

Vild

Alle

Indonesien

b

Cacatua sulphurea

Vild

Alle

Indonesien

b

Charmosyna amabilis

Vild

Alle

Fiji

b

Charmosyna diadema

Vild

Alle

Alle

b

Cyanoliseus patagonus

Vild

Alle

Chile, Uruguay

b

Deroptyus accipitrinus

Vild

Alle

Peru, Surinam

b

Eclectus roratus

Vild

Alle

Indonesien

b

Eunymphicus cornutus

Vild

Alle

Ny Kaledonien

b

Forpus xanthops

Vild

Alle

Peru

b

Hapalopsittaca amazonina

Vild

Alle

Alle

b

Hapalopsittaca fuertesi

Vild

Alle

Colombia

b

Hapalopsittaca pyrrhops

Vild

Alle

Alle

b

Leptosittaca branickii

Vild

Alle

Alle

b

Lorius domicella

Vild

Alle

Indonesien

b

Nannopsittaca panychlora

Vild

Alle

Brasilien

b

Neophema splendida

Vild

Alle

Australien

b

Pionus chalcopterus

Vild

Alle

Peru

b

Poicephalus cryptoxanthus

Vild

Alle

Tanzania

b

Poicephalus gulielmi

Vild

Alle

Den Demokratiske
Congo, Côte d'Ivoire

Poicephalus meyeri

Vild

Alle

Tanzania

b

Poicephalus robustus

Vild

Alle

Botswana, Den Demokratiske
Republik
Congo,
Gambia,
Guinea, Mali, Namibia, Nigeria,
Senegal, Sydafrika, Swaziland,
Togo, Uganda

b

Poicephalus rufiventris

Vild

Alle

Tanzania

b

Polytelis alexandrae

Vild

Alle

Australien

b

Prioniturus luconensis

Vild

Alle

Filippinerne

b

Psittacula alexandri

Vild

Alle

Indonesien

b

Psittacula finschii

Vild

Alle

Bangladesh, Cambodja

b

Psittacula roseata

Vild

Alle

Kina

b

Psittacus erithacus

Vild

Alle

Benin, Burundi, Den Demokratiske Republik Congo, Liberia,
Mali, Togo

b

Republik

b
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Oprindelseslande

Psittacus erithacus timneh

Vild

Alle

Guinea, Guinea-Bissau

b

Psittrichas fulgidus

Vild

Alle

Alle

b

Pyrrhura albipectus

Vild

Alle

Ecuador

b

Pyrrhura calliptera

Vild

Alle

Colombia

b

Pyrrhura leucotis

Vild

Alle

Brasilien

b

Pyrrhura orcesi

Vild

Alle

Ecuador

b

Pyrrhura picta

Vild

Alle

Colombia

b

Pyrrhura viridicata

Vild

Alle

Colombia

b

Tanygnathus gramineus

Vild

Alle

Indonesien

b

Touit melanonota

Vild

Alle

Brasilien

b

Touit surda

Vild

Alle

Brasilien

b

Trichoglossus johnstoniae

Vild

Alle

Filippinerne

b

Triclaria malachitacea

Vild

Alle

Argentina, Brasilien

b

Musophaga porphyreolopha

Vild

Alle

Uganda

b

Tauraco corythaix

Vild

Alle

Mozambique

b

Tauraco fischeri

Vild

Alle

Tanzania

b

Tauraco macrorhynchus

Vild

Alle

Guinea

b

Phodilus prigoginei

Vild

Alle

Den Demokratiske
Congo

Tyto aurantia

Vild

Alle

Papua Ny Guinea

b

Tyto inexspectata

Vild

Alle

Indonesien

b

Tyto manusi

Vild

Alle

Papua Ny Guinea

b

Tyto nigrobrunnea

Vild

Alle

Indonesien

b

Tyto sororcula

Vild

Alle

Indonesien

b

Asio clamator

Vild

Alle

Peru

b

Bubo philippensis

Vild

Alle

Filippinerne

b

Bubo vosseleri

Vild

Alle

Tanzania

b

Glaucidium albertinum

Vild

Alle

Den Demokratiske
Congo, Rwanda

Ketupa blakistoni

Vild

Alle

Kina, Japan, Rusland

b

Ketupa ketupu

Vild

Alle

Singapore

b

CUCULIFORMES
Musophagidae

STRIGIFORMES
Tytonidae
Republik

b

Strigidae

Republik

b
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Nesasio solomonensis

Vild

Alle

Papua Ny Guinea, Salomonøerne

b

Ninox affinis

Vild

Alle

India

b

Ninox rudolfi

Vild

Alle

Indonesien

b

Otus angelinae

Vild

Alle

Indonesien

b

Otus fuliginosus

Vild

Alle

Filippinerne

b

Otus longicornis

Vild

Alle

Filippinerne

b

Otus magicus

Vild

Alle

Seychellerne

b

Otus mindorensis

Vild

Alle

Filippinerne

b

Otus mirus

Vild

Alle

Filippinerne

b

Otus pauliani

Vild

Alle

Comorerne

b

Otus roboratus

Vild

Alle

Peru

b

Otus rutilus

Vild

Alle

Comorerne

b

Pulsatrix melanota

Vild

Alle

Peru

b

Scotopelia ussheri

Vild

Alle

Côte d'Ivoire, Ghana, Guinea,
Liberia, Sierra Leone

b

Strix davidi

Vild

Alle

Kina

b

Strix woodfordii

Vild

Alle

Guinea

b

Chalcostigma olivaceum

Vild

Alle

Peru

b

Heliodoxa rubinoides

Vild

Alle

Peru

b

Vild

Alle

Thailand

b

Vild

Alle

Alle undtagen Vietnam

b

Vild

Alle

Malaysia

b

Callagur borneoensis

Vild

Alle

Alle

b

Cuora amboinensis

Vild

Alle

Malaysia

b

Trachemys scripta elegans

Alle

Levende

Alle

d

APODIFORMES
Trochilidae

CORACIIFORMES
Bucerotidae
Buceros rhinoceros
PASSERIFORMES
Pittidae
Pitta nympha
Pycnonotidae
Pycnonotus zeylanicus
REPTILIA
TESTUDINES
Emydidae
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Testudinidae
Vild

Alle

Argentina

b

Vild

Levende

Alle

c

Vild

Alle

Bolivia, Ecuador

b

Vild

Levende

Alle

c

Vild

Alle

Bangladesh, Pakistan

b

Vild

Levende

Alle

c

Geochelone gigantea

Vild

Alle

Seychellerne

b

Geochelone pardalis

Vild

Alle

Den Demokratiske Republik
Congo, Mozambique, Tanzania

b

Geochelone platynota

Vild

Alle

Myanmar

b

Gopherus agassizii

Vild

Alle

Alle

b

Gopherus berlandieri

Vild

Alle

Alle

b

Gopherus polyphemus

Vild

Alle

USA

b

Homopus areolatus

Vild

Levende

Alle

c

Homopus boulengeri

Vild

Levende

Alle

c

Homopus femoralis

Vild

Levende

Alle

c

Homopus signatus

Vild

Levende

Alle

c

Indotestudo elongata

Vild

Alle

Bangladesh, Kina, India

b

Indotestudo forstenii

Vild

Alle

Alle

b

Kinixys belliana

Vild

Alle

Mozambique

b

Opdrættet

Alle

Benin, Mozambique

b

Vild

Levende

Alle

c

Vild

Alle

Togo

b

Vild

Levende

Alle

c

Opdrættet

Alle

Benin

b

Vild

Levende

Alle

c

Kinixys natalensis

Vild

Levende

Alle

c

Manouria emys

Vild

Alle

Bangladesh, Brunei, Cambodja,
Kina, India, Indonesien, Laos,
Myanmar, Thailand

b

Vild

Levende

Alle

c

Vild

Alle

Alle undtagen Vietnam

b

Vild

Levende

Alle

c

Geochelone chilensis

Geochelone denticulata

Geochelone elegans

Kinixys erosa

Kinixys homeana

Manouria impressa
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Oprindelseslande

Psammobates spp.

Vild

Levende

Alle

c

Pyxis arachnoides

Vild

Alle

Alle

b

Vild

Levende

Alle

c

Vild

Levende

Alle

c

Vild

Alle

Kina, Pakistan

b

Erymnochelys madagaskariensis

Vild

Alle

Madagaskar

b

Podocnemis erythrocephala

Vild

Alle

Colombia, Venezuela

b

Podocnemis expansa

Vild

Alle

Colombia, Ecuador,
Peru, Trinidad og
Venezuela

Podocnemis lewyana

Vild

Alle

Alle

b

Podocnemis sextuberculata

Vild

Alle

Peru

b

Podocnemis unifilis

Vild

Alle

Surinam

b

Caiman crocodilus

Vild

Alle

El Salvador, Guatemala, Mexico

b

Palaeosuchus trigonatus

Vild

Alle

Guyana

b

Vild

Alle

Madagaskar

b

Uromastyx acanthinura

Vild

Alle

Sudan

b

Uromastyx aegyptia

Dyr født i
fangenskab,
men som
ikke opfylder
kriterierne i
kapitel III i
Kommissionens forordning (EF) nr.
1808/2001

Alle

Egypten

b

Uromastyx dispar

Vild

Alle

Algeriet, Mali

b

Calumma boettgeri

Vild

Alle

Madagaskar

b

Calumma brevicornis

Vild

Alle

Madagaskar

b

Calumma capuroni

Vild

Alle

Madagaskar

b

Calumma cucullatus

Vild

Alle

Madagaskar

b

Calumma fallax

Vild

Alle

Madagaskar

b

Calumma feae

Vild

Alle

Ækvatorialguinea

b

Testudo horsfieldii

Pelomedusidae

Guyana,
Tobago,

b

CROCODYLIA
Alligatoridae

Crocodylidae
Crocodylus niloticus
SAURIA
Agamidae

Chamaeleonidae
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Calumma furcifer

Vild

Alle

Madagaskar

b

Calumma gallus

Vild

Alle

Madagaskar

b

Calumma gastrotaenia

Vild

Alle

Madagaskar

b

Calumma globifer

Vild

Alle

Madagaskar

b

Calumma guibei

Vild

Alle

Madagaskar

b

Calumma hilleniusi

Vild

Alle

Madagaskar

b

Calumma linotus

Vild

Alle

Madagaskar

b

Calumma malthe

Vild

Alle

Madagaskar

b

Calumma nasutus

Vild

Alle

Madagaskar

b

Calumma oshaughnessyi

Vild

Alle

Madagaskar

b

Calumma parsonii

Vild

Alle

Madagaskar

b

Calumma peyrieresi

Vild

Alle

Madagaskar

b

Calumma tsaratananensis

Vild

Alle

Madagaskar

b

Chamaeleo deremensis

Vild

Alle

Tanzania

b

Chamaeleo eisentrauti

Vild

Alle

Cameroun

b

Chamaeleo ellioti

Vild

Alle

Burundi

b

Chamaeleo gracilis

Opdrættet

Alle

Togo

b

Chamaeleo pfefferi

Vild

Alle

Cameroun

b

Chamaeleo werneri

Vild

Alle

Tanzania

b

Chamaeleo wiedersheimi

Vild

Alle

Cameroun

b

Furcifer angeli

Vild

Alle

Madagaskar

b

Furcifer antimena

Vild

Alle

Madagaskar

b

Furcifer balteatus

Vild

Alle

Madagaskar

b

Furcifer belalandaensis

Vild

Alle

Madagaskar

b

Furcifer bifidus

Vild

Alle

Madagaskar

b

Furcifer campani

Vild

Alle

Madagaskar

b

Furcifer labordi

Vild

Alle

Madagaskar

b

Furcifer minor

Vild

Alle

Madagaskar

b

Furcifer monoceras

Vild

Alle

Madagaskar

b

Furcifer pardalis

Opdrættet

Alle

Madagaskar

b

Furcifer petteri

Vild

Alle

Madagaskar

b

Furcifer rhinoceratus

Vild

Alle

Madagaskar

b

Furcifer tuzetae

Vild

Alle

Madagaskar

b

Furcifer willsii

Vild

Alle

Madagaskar

b

Vild

Alle

Madagaskar

b

Gekkonidae
Phelsuma abbotti
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Phelsuma antanosy

Vild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma barbouri

Vild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma befotakensis

Vild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma breviceps

Vild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma cepediana

Vild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma chekei

Vild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma comorensis

Vild

Alle

Comorerne

b

Phelsuma dubia

Vild

Alle

Comorerne, Madagaskar

b

Phelsuma edwardnewtonii

Vild

Alle

Mauritius

b

Phelsuma flavigularis

Vild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma guttata

Vild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma klemmeri

Vild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma laticauda

Vild

Alle

Comorerne

b

Phelsuma leiogaster

Vild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma minuthi

Vild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma modesta

Vild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma mutabilis

Vild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma pronki

Vild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma pusilla

Vild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma seippi

Vild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma serraticauda

Vild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma standingi

Vild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma trilineata

Vild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma v-nigra

Vild

Alle

Comorerne

b

Conolophus pallidus

Vild

Alle

Ecuador

b

Conolophus subcristatus

Vild

Alle

Ecuador

b

Iguana iguana

Vild

Alle

El Salvador

b

Vild

Alle

Mozambique

b

Vild

Alle

Guatemala, Mexico

b

Iguanidae

Cordylidae
Cordylis tropidosternum
Helodermatidae
Heloderma horridum
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Vild

Alle

Mexico, USA

b

Vild,

Alle

Salomonøerne

b

Opdrættet

Alle

Salomonøerne

b

Varanus albigularis

Vild

Alle

Lesotho

b

Varanus beccarii

Vild

Alle

Indonesien

b

Varanus bogerti

Vild

Alle

Papua Ny Guinea

b

Varanus dumerilii

Vild

Alle

Indonesien

b

Varanus exanthematicus

Vild

Alle

Benin

b

Opdrættet

Alle

Benin, Togo

b

Varanus jobiensis (synonym V. karlschmidti)

Vild

Alle

Indonesien

b

Varanus niloticus

Vild

Alle

Burundi, Mozambique

b

Opdrættet

Alle

Benin, Togo

b

Varanus rudicollis

Vild

Alle

Filippinerne

b

Varanus salvadorii

Vild

Alle

Indonesien

b

Varanus salvator

Vild

Alle

Kina, India, Singapore

b

Varanus telenesetes

Vild

Alle

Papua Ny Guinea

b

Varanus teriae

Vild

Alle

Australien

b

Varanus yemenensis

Vild

Alle

Saudi-Arabien, Yemen

b

Morelia boeleni

Vild

Alle

Indonesien

b

Python molurus

Vild

Alle

Kina

b

Python reticulatus

Vild

Alle

Indien, Malaysia
Singapore

Python sebae

Vild

Alle

Mauretanien, Mozambique

b

Opdrættet

Alle

Mozambique

b

Heloderma suspectum
Scincidae
Corucia zebrata

Varanidae

SERPENTES
Pythonidae

(Peninsular),

b
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Boidae
Boa constrictor

Vild

Alle

El Salvador, Honduras

b

Calabaria reinhardtii

Opdrættet

Alle

Benin, Togo

b

Candoia bibroni

Opdrættet

Alle

Salomonøerne

b

Candoia carinata

Opdrættet

Alle

Salomonøerne

b

Eunectes deschauenseei

Vild

Alle

Brasilien

b

Eunectes murinus

Vild

Alle

Paraguay

b

Eryx colubrinus

Vild

Alle

Tanzania

b

Vild

Alle, bortset fra enheder fra de
markedsførte og registrerede
lagre på 102 285 skind, som blev
erhvervet
inden
den
30.
september 1993, forudsat at
CITES-sekretariatet har bekræftet
gyldigheden
af
Indonesiens
eksporttilladelse

Indonesien

b

Dendrobates auratus

Vild

Alle

Nicaragua

b

Dendrobates pumilio

Vild

Alle

Nicaragua

b

Dendrobatus tinctorius

Vild

Alle

Surinam

b

Conraua goliath

Vild

Alle

Cameroun

b

Mantella baroni (syn. Phrynomantis maculatus)

Vild

Alle

Madagaskar

b

Mantella aff. Baroni

Vild

Alle

Madagaskar

b

Mantella bernhardi

Vild

Alle

Madagaskar

b

Mantella cowani

Vild

Alle

Madagaskar

b

Mantella crocea

Vild

Alle

Madagaskar

b

Mantella expectata

Vild

Alle

Madagaskar

b

Mantella haraldmeieri (syn. M. madagascariensis haraldmeieri)

Vild

Alle

Madagaskar

b

Mantella laevigata

Vild

Alle

Madagaskar

b

Mantella madagascariensis

Vild

Alle

Madagaskar

b

Mantella manery

Vild

Alle

Madagaskar

b

Colubridae
Ptyas mucosus

AMPHIBIA
ANURA
Dendrobatidae

Ranidae
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Mantella milotympanum (syn. M. aurantiaca
milotympanum)

Vild

Alle

Madagaskar

b

Mantella nigricans (syn. M. cowani nigricans)

Vild

Alle

Madagaskar

b

Mantella pulchra

Vild

Alle

Madagaskar

b

Mantella viridis

Vild

Alle

Madagaskar

b

Rana catesbeiana

Alle

Levende

Alle

d

Vild

Alle

Nicaragua

b

Ornithoptera croesus

Vild

Alle

Indonesien

b

Ornithoptera tithonus

Vild

Alle

Indonesien

b

Ornithoptera urvillianus

Vild

Alle

Salomonøerne

b

Ornithoptera victoriae

Vild

Alle

Salomonøerne

b

Troides andromache

Vild

Alle

Indonesien

b

Opdrættet

Alle

Indonesien

b

Hippopus hippopus

Vild

Alle

Ny Caledonien

b

Tridacna crocea

Vild

Alle

Vietnam

b

Tridacna derasa

Vild

Alle

Tonga,
Ny
Filippinerne, Palau

Caledonien,

b

Tridacna gigas

Vild

Alle

Fiji, Indonesien, Marshalløerne,
Mikronesien, Palau, Papua Ny
Guinea, Vanuatu

b

Tridacna maxima

Vild

Alle

Ny Caledonien

b

Tridacna squamosa

Vild

Alle

Ny Caledonien, Tonga, Vietnam

b

Vild

Alle

Antigua og Barbuda, Barbados,
Dominica,
Haiti
(enheder
< 23 cm), Trinidad og Tobago

b

ARTHROPODA
ARACHNIDA
ARANEAE
Theraphosidae
Brachypelma albopilosum
INSECTA
LEPIDOPTERA
Papilionidae

MOLLUSCA
BIVALVIA
VENEROIDA
Tridacnidae

MESOGASTROPODA
Strombidae
Strombus gigas
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Oprindelseslande

CNIDARIA
SCLERACTINIA
Acroporidae
Vild

Alle

Tonga

b

Vild

Alle

Indonesien

b

Vild

Alle

Bosnien
Bulgarien,
Ukraine

Vild

Alle

Madagaskar

b

Vild

Alle

Madagaskar

b

Anacamptis pyramidalis

Vild

Alle

Estland,
Tyrkiet

Barlia robertiana

Vild

Alle

Malta, Tyrkiet

b

Cephalanthera damasonium

Vild

Alle

Polen, Slovakiet

b

Cephalanthera rubra

Vild

Alle

Letland, Litauen, Norge, Polen
Slovakiet

b

Cypripedium japonicum

Vild

Alle

Kina, Den Demokratiske Folkerepublik Korea, Japan, Republikken
Korea

b

Cypripedium macranthos

Vild

Alle

Republikken Korea, Rusland

b

Cypripedium margaritaceum

Vild

Alle

Kina

b

Cypripedium micranthum

Vild

Alle

Kina

b

Dactylorhiza fuchsii

Vild

Alle

Tjekkiet, Polen

b

Dactylorhiza incarnata

Vild

Alle

Norge, Slovakiet

b

Dactylorhiza latifolia

Vild

Alle

Norge, Polen, Slovakiet

b

Dactylorhiza maculata

Vild

Alle

Tjekkiet, Litauen

b

Dactylorhiza romana

Vild

Alle

Tyrkiet

b

Dactylorhiza russowii

Vild

Alle

Litauen, Norge, Polen

b

Dactylorhiza traunsteineri

Vild

Alle

Liechtenstein, Polen

b

Gymnadenia conopsea

Vild

Alle

Tjekkiet, Litauen, Slovakiet

b

Himantoglossum hircinum

Vild

Alle

Tjekkiet, Ungarn, Schweiz

b

Nigritella nigra

Vild

Alle

Norge

b

Ophrys apifera

Vild

Alle

Ungarn

b

Ophrys holoserica

Vild

Alle

Tyrkiet

b

Montipora caliculata
Caryophylliidae
Catalaphyllia jardinei
FLORA
Amaryllidaceae
Galanthus nivalis

og
Hercegovina,
Tjekkiet, Schweiz,

b

Apocynaceae
Pachypodium inopinatum
Euphorbiaceae
Euphorbia millotii
Orchidaceae
Slovakiet,

Schweiz,

b
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Ophrys insectifera

Vild

Alle

Tjekkiet, Ungarn, Letland, Liechtenstein, Norge, Rumænien,
Slovakiet

Ophrys pallida

Vild

Alle

Algeriet

b

Ophrys scolopax

Vild

Alle

Ungarn

b

Ophrys sphegodes

Vild

Alle

Ungarn, Rumænien, Schweiz

b

Ophrys tenthredinifera

Vild

Alle

Malta, Tyrkiet

b

Ophrys umbilicata

Vild

Alle

Tyrkiet

b

Orchis coriophora

Vild

Alle

Polen, Rusland, Schweiz

b

Orchis italica

Vild

Alle

Malta, Tyrkiet

b

Orchis laxiflora

Vild

Alle

Schweiz

b

Orchis mascula

Vild

Alle

Estland, Litauen, Polen

b

Vild/
opdrættet

Alle

Albanien

b

Orchis militaris

Vild

Alle

Litauen, Polen, Slovakiet

b

Orchis morio

Vild

Alle

Estland, Litauen, Polen, Slovakiet,
Tyrkiet

b

Orchis pallens

Vild

Alle

Ungarn, Polen, Rusland, Slovakiet

b

Orchis papilionacea

Vild

Alle

Rumænien, Slovenien

b

Orchis provincialis

Vild

Alle

Schweiz

b

Orchis punctulata

Vild

Alle

Tyrkiet

b

Orchis purpurea

Vild

Alle

Polen, Slovakiet, Schweiz, Tyrkiet

b

Orchis simia

Vild

Alle

Bosnien og Hercegovina, Kroatien, Makedonien, Rumænien,
Slovenien, Schweiz, Tyrkiet

b

Orchis tridentata

Vild

Alle

Tjekkiet, Slovakiet, Tyrkiet

b

Orchis ustulata

Vild

Alle

Estland, Letland, Litauen, Polen,
Rusland, Slovakiet

b

Serapias cordigera

Vild

Alle

Tyrkiet

b

Serapias lingua

Vild

Alle

Malta

b

Serapias parviflora

Vild

Alle

Tyrkiet

b

Serapias vomeracea

Vild

Alle

Malta, Schweiz, Tyrkiet

b

Spiranthes spiralis

Vild

Alle

Tjekkiet,
Schweiz

Cyclamen intaminatum

Vild

Alle

Tyrkiet

b

Cyclamen mirabile

Vild

Alle

Tyrkiet

b

Cyclamen pseudibericum

Vild

Alle

Tyrkiet

b

Cyclamen trochopteranthum

Vild

Alle

Tyrkiet

b

Liechtenstein,

Polen,

b

b

Primulaceae
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 777/2004
af 26. april 2004
om tilpasning af forordninger om kornmarkedet som følge af Den Tjekkiske Republiks, Estlands,
Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse af EU
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

Som følge af Sloveniens tiltrædelse er Koper blevet en
fællesskabshavn. Undtagelsen i artikel 2a i forordning
(EØF) nr. 2131/1993 bliver derved formålsløs og bør
derfor ophæves.

(4)

Som følge af Cyperns og Maltas tiltrædelse bliver undtagelserne i artikel 13a, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1501/
95 formålsløse og bør derfor ophæves.

(5)

For at tage hensyn til forskellene i fragtomkostningerne
ved søtransport ud fra bestemmelseshavn er der i
Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/96 (15) fastsat
en fast justering af importtolden bl.a. for de skandinaviske lande. Denne foranstaltning bør udvides til også at
omfatte indførsler til de baltiske havne i de nye
medlemsstater.

(6)

I Estland og Letland er klimaforholdene og landbrugsvilkårene for dyrkning af byg de samme som i Finland og
Sverige. Der bør derfor i Kommissionens forordning (EF)
nr. 824/2000 af 19. april 2000 om fastsættelse af procedurer for interventionsorganernes overtagelse af korn
samt analysemetoder for bestemmelsen af kvaliteten (16)
fastsættes amme betingelser for interventionsorganernes
overtagelse af kornet i disse to nye medlemsstater som i
Finland og Sverige.

(7)

Som følge af tiltrædelsen bliver fællesskabstoldkontingenterne for Ungarn som fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2133/2001 (17) virkningsløse. Henvisningerne til disse kontingenter bør derfor ophæves.

(8)

Som følge af handelsaftalerne med de nye medlemsstater
blev der ved forordning (EF) nr. 1342/2003 fastsat en
særlig procedure for eksport af kornprodukter til disse
lande. På grund af tiltrædelsen bliver disse bestemmelser
virkningsløse og bør derfor ophæves —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

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

under henvisning til akten om Den Tjekkiske Republiks,
Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens,
Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse, særlig artikel 57, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det er nødvendigt at foretage visse tekniske tilpasninger
i flere af Kommissionens forordninger om kornmarkedet
som følge af Den Tjekkiske Republiks, Estlands, Cyperns,
Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens
og Slovakiets (i det følgende benævnt »de nye medlemsstater«) tiltrædelse af EU.

(2)

Flere forordninger om kornsektoren indeholder angivelser på alle fællesskabssprogene. Disse angivelser bør
derfor suppleres med de nye medlemsstaters sprog og
Kommissionens forordning (EØF) nr. 2622/71 (1), (EØF)
nr. 2131/93 (2), (EF) nr. 1501/95 (3), (EF) nr. 1839/95 (4),
(EF) nr. 2369/96 (5), (EF) nr. 2402/96 (6), (EF) nr. 2449/
96 (7), (EF) nr. 2390/98 (8), (EF) nr. 2375/2002 (9), (EF)
nr. 2377/2002 (10), (EF) nr. 573/2003 (11), (EF) nr. 958/
2003 (12), (EF) nr. 1342/2003 (13) og (EF) nr. 2305/
2003 (14) ændres i overensstemmelse hermed.

(1) EFT L 271 af 10.12.1971, s. 22. Forordning senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 560/91 (EFT L 62 af 8.3.1991, s. 26).
(2) EFT L 191 af 31.7.1993, s. 76. Forordning senest ændret ved
forordning (EF) nr. 1630/2000 (EFT L 187 af 26.7.2000, s. 24).
(3) EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7. Forordning senest ændret ved forordning (EF) nr. 1431/2003 (EUT L 203 af 12.8.2003, s. 16).
(4) EFT L 177 af 28.7.1995, s. 4. Forordning senest ændret ved forordning (EF) nr. 2235/2000 (EFT L 256 af 10.10.2000, s. 13).
(5) EFT L 323 af 13.12.1996, s. 8. Forordning ændret ved forordning
(EF) nr. 630/97 (EFT L 96 af 11.4.1997, s. 5).
(6) EFT L 327 af 18.12.1996, s. 14.
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( ) EFT L 333 af 21.12.1996, s. 14. Forordning ændret ved forordning
(EF) nr. 2780/1999 (EFT L 334 af 28.12.1999, s. 20).
(8) EFT L 297 af 6.11.1998, s. 7.
(9) EFT L 358 af 31.12.2002, s. 88. Forordning senest ændret ved
forordning (EF) nr. 1111/2003 (EUT L 158 af 27.6.2003, s. 21).
(10) EFT L 358 af 31.12.2002, s. 95. Forordning senest ændret ved
forordning (EF) nr. 1112/2003 (EUT L 158 af 27.6.2003, s. 23).
(11) EUT L 82 af 29.3.2003, s. 25.
(12) EUT L 136 af 4.6.2003, s. 3.
(13) EUT L 189 af 29.7.2003, s. 12.
(14) EUT L 342 af 30.12.2003, s. 7.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Artikel 1 i forordning (EØF) nr. 2622/71 affattes således:
(15) EFT L 161 af 29.6.1993, s. 125. Forordning senest ændret ved
forordning (EF) nr. 1110/2003 (EUT L 158 af 27.6.2003, s. 12).
(16) EFT L 100 af 20.4.2000, s. 31. Forordning ændret ved forordning
(EF) nr. 336/2003 (EUT L 49 af 22.2.2003, s. 6).
(17) EFT L 287 af 31.10.2001, s. 12.
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»Artikel 1
Bevis for at den særlige eksportafgift, der er nævnt i artikel
2 og 3 i forordning (EØF) nr. 1234/71 er erlagt, sker ved
fremlæggelse af varecertifikat A.TR. 1 for den kompetente
myndighed i den importerende medlemsstat. I dette tilfælde
skal den kompetente myndighed anføre en af følgende
påskrifter i rubrikken »Bemærkninger«:
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Artikel 2

I forordning (EØF) nr. 2131/93 foretages følgende ændringer:
1) Artikel 7, stk. 2a, andet punktum, udgår.
2) I artikel 17, stk. 3, andet led, udskiftes angivelserne med
følgende:

— Tasa especial aplicable a la exportación según el Reglamento (CEE) no 1234/71 satisfecha con la suma de …

»— Exportación de cereales por vía marítima; artículo 17
del Reglamento (CEE) no 2131/93

— Zvláštní vývozní poplatek podle nařízení č. 1234/71
zaplacen ve výši …

— Vývoz obilovin po moři — čl. 17 nařízení (EHS)
č. 2131/93

— Særlig udførselsafgift i henhold til forordning (EØF) nr.
1234/71, betalt med et beløb på …

— Eksport af korn ad søvejen — Artikel 17 i forordning
(EØF) nr. 2131/93

— Besondere Ausfuhrabgabe gemäß Verordnung (EWG)
Nr. 1234/71 in Höhe von … entrichtet

— Getreideausfuhr auf dem Seeweg — Verordnung (EWG)
Nr. 2131/93 Artikel 17

— Ekspordi erimaks makstud summas … vastavalt määrusele (EMÜ) nr 1234/71

— Teravilja eksport meritsi — määruse (EMÜ) nr 2131/93
artikkel 17

— Ειδικός φόρος κατά την εξαγωγή σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕOK) αριθ. 1234/71 που πληρώθηκε για ποσό …

— Εξαγωγή σιτηρών διά θαλάσσης — Άρθρο 17 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93

— Special export tax under Regulation (EEC) No 1234/71
paid to an amount of …

— Export of cereals by sea — Article 17 of Regulation
(EEC) No 2131/93

— Taxe spéciale à l'exportation selon le règlement (CEE) no
1234/71 acquittée pour un montant de …

— Exportation de céréales par voie maritime — Règlement
(CEE) no 2131/93, article 17

— Az 1234/71/EGK rendelet szerinti különleges exportadó
… összegben megfizetve

— Gabonafélék exportja tengeri úton – 2131/93/EGK
rendelet 17. cikk

— Tassa speciale per l'esportazione pagata, secondo regolamento (CEE) n. 1234/71, per un importo di …

— Esportazione di cereali per via marittima — articolo 17
del regolamento (CEE) n. 2131/93

— Vadovaujantis reglamentu (EEB) Nr. 1234/71, sumokėtas … dydžio specialusis eksporto mokestis.

— Grūdu˛ eksportas jūra — reglamento (EEB) Nr. 2131/93
17 straipsnis

— Saskaņā ar regulu (EEK) Nr. 1234/71, samaksāta
speciālā izvešanas nodeva … apmērā

— Graudu izvešana pa jūras ceļiem — regulas (EEK) Nr.
2131/93 17. pants

— Taxxa speċjali fuq l-esportazzjoni, skond ir-Regolament
(KEE) Nru 1234/71, imħallsa għall-ammont ta' …

— Esportazzjoni ta' ċereali bil-baħar — Artikolu 17 tarRegolament (KEE) Nru 2131/93

— Speciale heffing bij uitvoer bedoeld in Verordening
(EEG) nr. 1234/71 ten bedrage van … voldaan

— Uitvoer van graan over zee — Artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 2131/93

— Specjalny podatek eksportowy według rozporza˛dzenia
(EWG) nr 1234/71 zapłacony w wysokości …

— Wywóz zbóż droga˛ morska˛ — Art. 17 rozporza˛dzenia
(EWG) nr 2131/93

— Imposição especial de exportação, nos termos do Regulamento (CEE) n.o 1234/71, paga num montante de …

— Exportação de cereais por via marítima — artigo 17.o
do Regulamento (CEE) n.o 2131/93

— Osobitný vývozný poplatok podl’a nariadenia (EHS)
č. 1234/71 vo výške …

— Vývoz obilnín po mori — článok 17 nariadenia (EHS)
č. 2131/93

— Posebni izvozni davek v Uredbi št. 1234/71, plačilo za
znesek …

— Izvoz žit s pomorskim prometom - člen 17 Uredbe
(EGS) št. 2131/93

— Asetuksen (ETY) N:o 1234/71 mukainen erityisvientivero määrältään …

— Viljan vienti meriteitse — Asetus (ETY) N:o 2131/93
17 artikla

— Särskild exportskatt i enlighet med förordning (EEG) nr
1234/71, betalt med ett belopp på …«

— Export av spannmål genom sjötransport – Artikel 17 i
förordning (EEG) nr 2131/93«
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3) I artikel 17a, stk. 2, udskiftes angivelserne med følgende:
»— Exportación de cereales por vía marítima; artículo 17
bis del Reglamento (CEE) no 2131/93
— Vývoz obilovin po moři — čl. 17a nařízení (EHS)
č. 2131/93
— Eksport af korn ad søvejen — Artikel 17a i forordning
(EØF) nr. 2131/93
— Ausfuhr von Getreide auf dem Seeweg — Verordnung
(EWG) Nr. 2131/93 Artikel 17a
— Teravilja eksport meritsi — määruse (EMÜ) nr 2131/93
artikkel 17a
— Η εξαγωγή των σιτηρών διά θαλασσίας oδoύ — Κανoνισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 άρθρo 17 α
— Export of cereals by sea — Article 17a of Regulation
(EEC) No 2131/93
— Exportation de céréales par voie maritime — Règlement
(CEE) no 2131/93, article 17 bis
— Gabonafélék exportja tengeri úton – 2131/93/EGK
rendelet 17a. cikk
— Esportazione di cereali per via marittima — Regolamento (CEE) n. 2131/93, articolo 17 bis
— Grūdu˛ eksportas jūra — reglamento (EEB) Nr. 2131/93
17a straipsnis
— Graudu izvešana pa jūras ceļiem — regulas (EEK) Nr.
2131/93 17.a pants
— Esportazzjoni ta' ċereali bil-baħar — Artikolu 17a tarRegolament (KEE) Nru 2131/93
— Uitvoer van graan over zee — Verordening (EEG) nr.
2131/93, artikel 17 bis
— Wywóz zbóż droga˛ morska˛ — Art. 17a rozporza˛dzenia
(EWG) nr 2131/93
— Exportação de cereais por via marítima — Artigo
17.oA, Regulamento (CEE) n.o 2131/93
— Vývoz obilnín po mori — článok 17a nariadenia (EHS)
č. 2131/93
— Izvoz žit s pomorskim prometom - člen 17a Uredbe
(EGS) št. 2131/93
— Viljan vienti meriteitse — Asetus (ETY) N:o 2131/93
17a artikla
— Export av spanmål sjövägen – Artikel 17a i förordning
(EEG) nr 2131/93«
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— Eksport af korn ad søvejen — Artikel 13 i forordning
(EF) nr. 1501/95
— Ausfuhr von Getreide auf dem Seeweg — Verordnung
(EG) Nr. 1501/95 Artikel 13
— Teravilja eksport meritsi — määruse (EÜ) nr 1501/95
artikkel 13
— Εξαγωγή σιτηρών διά θαλάσσης — Άρθρo 13 τoυ κανoνισµoύ (ΕΚ) αριθ. 1501/95
— Export of cereals by sea — Article 13 of Regulation
(EC) No 1501/95
— Exportation de céréales par voie maritime — Règlement
(CE) no 1501/95, article 13
— Esportazione di cereali per via marittima — Regolamento (CE) n. 1501/95, articolo 13
— Gabonafélék exportja tengeri úton – 1501/95/EK
rendelet 13. cikk
— Grūdu˛ eksportas jūra — reglamento (EB) Nr. 1501/95
13 straipsnis
— Graudu izvešana pa jūras ceļiem — regulas (EK) Nr.
1501/95 13. pants
— Esportazzjoni ta' ċereali bil-baħar — Artikolu 13 tarRegolament (KE) Nru 1501/95
— Uitvoer van graan over zee — Verordening (EG) nr.
1501/95, artikel 13
— Wywóz zbóż droga˛ morska˛ — Art. 13 rozporza˛dzenia
(WE) nr 1501/95
— Exportação de cereais por via marítima — Artigo 13.o,
Regulamento (CE) n.o 1501/95
— Vývoz obilnín po mori — článok 13 nariadenia (ES)
č. 1501/95
— Izvoz žit s pomorskim prometom - člen 13 Uredbe
(EGS) št. 1501/95
— Viljan vienti meriteitse — Asetus (EY) N:o 1501/95 13
artikla
— Export av spannmål sjövägen – Artikel 13 i förordning
(EG) nr 1501/95«
2) Artikel 13a, stk. 3, udgår.

Artikel 4
Artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1839/95 affattes således:

Artikel 3
I forordning (EF) nr. 1501/95 foretages følgende ændringer:
1) I artikel 13, stk. 2, udskiftes angivelserne med følgende:

»2. Licensansøgningerne og licenserne indeholder i
rubrik 24 en af følgende angivelser:
— Reducción del derecho: certificado válido únicamente
en España [Reglamento (CE) no 1839/95]

»— Exportación de cereales por vía marítima; artículo 13
del Reglamento (CE) no 1501/95

— Reducción del derecho: certificado válido únicamente
en Portugal [Reglamento (CE) no 1839/95]

— Vývoz obilovin po moři — čl. 13 nařízení (ES) č. 1501/
95

— Snížení cla: licence platná pouze ve Španělsku [nařízení
(ES) č. 1839/95]
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— Snížení cla: licence platná pouze v Portugalsku
[nařízení (ES) č. 1839/95]

— Obniżenie stawki celnej: pozwolenie ważne wyła˛cznie
w Hiszpanii (rozporza˛dzenie (WE) nr 1839/95)

— Nedsættelse af tolden: licensen er kun gyldig i Spanien
(Forordning (EF) nr. 1839/95)

— Obniżenie stawki celnej: pozwolenie ważne wyła˛cznie
w Portugalii (rozporza˛dzenie (WE) nr 1839/95)

— Nedsættelse af tolden: licensen er kun gyldig i Portugal
(Forordning (EF) nr. 1839/95)

— Redução do direito: certificado válido apenas em
Espanha [Regulamento (CE) n.o 1839/95]

— Ermäßigte Abgabe: Lizenz nur in Spanien gültig
(Verordnung (EG) Nr. 1839/95)

— Redução do direito: certificado válido apenas em
Portugal [Regulamento (CE) n.o 1839/95]

— Ermäßigte Abgabe: Lizenz nur in Portugal gültig
(Verordnung (EG) Nr. 1839/95)

— Zníženie cla: licencia platná iba v Španielsku [Nariadenie (ES) č. 1839/95]

— Tollimaksu vähendamine: litsents kehtib ainult Hispaanias (määrus (EÜ) nr 1839/95)

— Zníženie cla: licencia platná iba v Portugalsku [Nariadenie (ES) č. 1839/95]

— Tollimaksu vähendamine: litsents kehtib ainult Portugalis (määrus (EÜ) nr 1839/95)

— Znižanje dajatve: dovoljenje veljavno samo v Španiji
(Uredba (ES) št. 1839/95

— Μείωση τoυ δασµoύ: πιστoπoιητικό πoυ ισχύει µόνo στην
Iσπανία [κανoνισµός (ΕΚ) αριθ. 1839/95]

— Znižanje dajatve: dovoljenje veljavno samo v Portugalski (Uredba (ES) št. 1839/95

— Μείωση τoυ δασµoύ: πιστoπoιητικό πoυ ισχύει µόνo στην
Πoρτoγαλία [κανoνισµός (ΕΚ) αριθ. 1839/95]

— Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Espanjassa
(Asetus (EY) N:o 1839/95)

— Duty reduction: licence valid only in Spain (Regulation
(EC) No 1839/95)

— Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Portugalissa
(Asetus (EY) N:o 1839/95)

— Duty reduction: licence valid only in Portugal (Regulation (EC) No 1839/95)

— Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Spanien
(Förordning (EG) nr 1839/95)

— Abattement du droit: certificat valable uniquement en
Espagne [règlement (CE) no 1839/95]

— Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Portugal
(Förordning (EG) nr 1839/95)«

— Abattement du droit: certificat valable uniquement au
Portugal [règlement (CE) no 1839/95]
— Vámcsökkentés: az engedély kizárólag
lországban érvényes (1839/95/EK rendelet)

Artikel 5

Spanyo-

— Vámcsökkentés: az engedély kizárólag Portugáliában
érvényes (1839/95/EK rendelet)
— Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Spagna
[regolamento (CE) n. 1839/95]

Artikel 2, stk. 4, tredje led, i forordning (EF) nr. 1249/96
affattes således:
»— i Danmark, Estland, Letland, Litauen, Polen, Finland
eller Sverige nedsætter Kommissionen importtolden
med 2 EUR/t, hvis varen ankommer over Atlanterhavet.«

— Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Portogallo [regolamento (CE) n. 1839/95]
— Muito sumažinimas: licencija galioja tik Ispanijoje
[Reglamentas (EB) Nr. 1839/95]
— Muito sumažinimas: licencija galioja tik Portugalijoje
[Reglamentas (EB) Nr. 1839/95]
— Muitas samazinājums: licence ir derı̄ga tikai Spānijā
[Regula (EK) Nr. 1839/95]
— Muitas samazinājums: licence ir derı̄ga tikai Portugālē
[Regula (EK) Nr. 1839/95]
— Tnaqqis tad-dazju: liċenzja valida biss fi Spanja [Regolament (KE) Nru 1839/95]
— Tnaqqis tad-dazju: liċenzja valida biss fil-Portugall
[Regolament (KE) Nru 1839/95]
— Korting op het invoerrecht: certificaat uitsluitend geldig
in Spanje (Verordening (EG) nr. 1839/95)
— Korting op het invoerrecht: certificaat uitsluitend geldig
in Portugal (Verordening (EG) nr. 1839/95)

Artikel 6
I forordning (EF) nr. 2369/96 foretages følgende ændringer:
1) Artikel 4, fjerde led, affattes således:
»— i rubrik 20 indeholde en af følgende angivelser:
— Reglamento (CE) no 2369/96
— Nařízení (ES) č. 2369/96
— Forordning (EF) nr. 2369/96
— Verordnung (EG) Nr. 2369/96
— Määrus (EÜ) nr 2369/96
— Κανoνισµός (ΕΚ) αριθ. 2369/96
— Regulation (EC) No 2369/96
— Règlement (CE) no 2369/96
— 2369/96/EK rendelet
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— Regolamento (CE) n. 2369/96
— Reglamentas (EB) Nr. 2369/96
— Regula (EK) Nr. 2369/96
— Regolament (KE) Nru 2369/96
— Verordening (EG) nr. 2369/96
— Rozporza˛dzenie (WE) nr 2369/96
— Regulamento (CE) n. 2369/96
o

— Nariadenie (ES) č. 2369/96
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— Direito igual a zero. Contingente pautal de grãos de
aveia trabalhados de outro modo, do código NC
1104 22 98
— Nulové clo. Colná kvóta pre inak spracované zrná
z ovsa, spadajúce pod kód KN 1104 22 98
— Brez carinske dajatve. Tarifna kvota za zrnje ovsa,
ki spada pod KN oznako 1104 22 98
— Tulliton. CN-koodeihin 1104 22 98 kuuluvien
muulla tavoin käsiteltyjen kauranjyvien kiintiö
— Tullsats 0. Tullkvot för korn av havre bearbeta på
annat sätt med KN-nummer 1104 22 98«

— Uredba (ES) št. 2369/96
— Asetus (EY) N:o 2369/96
— Förordning (EG) nr 2369/96«
2) Artikel 4, femte led, affattes således:
»— i rubrik 24 indeholde en af følgende angivelser:

Artikel 7
Artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2402/96 affattes således:
»2. Licensen skal i rubrik 24 indeholde en af følgende
angivelser:

— Derecho cero. Contingente arancelario de granos de
avena trabajados de otra forma del código NC
1104 22 98

— Exención del derecho de aduana [artículo 4 del Reglamento (CE) no 2402/96]

— Nulové clo. Celní kvóta pro jinak zpracovaná
ovesná zrna spadající pod kód KN 1104 22 98

— Fritagelse for toldsatser (artikel 4 i forordning (EF) nr.
2402/96)

— Toldfritagelse. Toldkontingent for havrekerner, bearbejdet på anden måde, i KN-kode 1104 22 98

— Zollfrei (Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 2402/96)

— Nullsatz. Zollkontingent für anders bearbeiteten
Hafer des KN-Codes 1104 22 98
— Tollimaksuta. CN koodi 1104 22 98 alla kuuluvate
muul viisil töödeldud kaeraterade tariifikvoot
— ∆ασµός µηδέν. ∆ασµoλoγική πoσόστωση σπόρων
βρώµης αλλιώς επεξεργασµένων των κωδικών ΣΟ
1104 22 98
— Zero duty. Tariff quota for oats grains otherwise
worked falling within CN code 1104 22 98
— Droit zéro. Contingent tarifaire de grains d'avoine
autrement travaillés du code NC 1104 22 98
— Nulla vámtétel. A 1104 22 98 KN-kód alá tartozó
másképp megmunkált zabra vonatkozó vámkontingens

— Osvobozené od cla [čl. 4 nařízení (ES) č. 2402/96]

— Tollimaksuvaba (määruse (EÜ) nr 2402/96 artikkel 4)
— Απαλλαγή από τoν τελωνειακό δασµό [άρθρo 4 τoυ κανoνισµoύ (ΕΚ) αριθ. 2402/96]
— Exemption from customs duty (Article 4 of Regulation
(EC) No 2402/96)
— Exemption du droit de douane [article 4 du règlement
(CE) no 2402/96]
— Vámmentesség (2402/96/EK rendelet 4. cikk)
— Esenzione dal dazio doganale [articolo 4 del regolamento (CE) n. 2402/96]
— Atleidimas nuo muito mokesčio (reglamento (EB) Nr.
2402/96 4 straipsnis)
— Atbrı̄vošana no muitas nodevas (regulas (EK) Nr. 2402/
96 4. pants)

— Dazio zero. Contingente tariffario di cereali di avena
altrimenti lavorati dei codici NC 1104 22 98

— Eżenzjoni mid-dazju doganali [Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 2402/96]

— Nulinis muitas. Tarifinė kvota kitaip apdirbtiems
aviu˛ grūdams, kuriuos apibūdina KN kodas
1104 22 98

— Vrijgesteld van douanerecht (artikel 4 van Verordening
(EG) nr. 2402/96)

— Nulles muita. Tarifu kvota citādi apstrādātiem auzu
graudiem, ko raksturo KN kods 1104 22 98
— Dazju żero. Kwota ta' tariffa għaż-żerriegħa talħafur maħduma mod ieħor li taqa' taħt il-kodiċi NM
1104 22 98

— Zwolnienie z należności celnych (Art. 4 rozporza˛dzenia
(WE) nr 2402/96)
— Isenção de direito aduaneiro [artigo 4.o do Regulamento
(CE) n.o 2402/96]
— Oslobodenie od cla (článok 4 nariadenia (ES) č. 2402/
96)

— Nulrecht. Tariefcontingent voor op andere wijze
bewerkte haver van de GN-code 1104 22 98

— Oproščeno carinske dajatve (člen 4 Uredbe (ES) št.
2402/96)

— Zerowa stawka celna. Kontyngent taryfowy na
ziarna owsa obrobione w inny sposób, oznaczone
kodem CN 1104 22 98

— Tullivapaa (asetuksen (EY) N:o 2402/96 4 artikla)
— Tullfri (artikel 4 i förordning (EG) nr 2402/96)«
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Artikel 8
I forordning (EF) nr. 2449/96 foretages følgende ændringer:
1) Artikel 6, litra b), affattes således:
»b) i rubrik 24 indeholde en af følgende angivelser:
— Derechos de aduana limitados al 6 % ad valorem
[Reglamento (CE) no 2449/96]
— Clo limitováno 6 % ad valorem (nařízení (ES)
č. 2449/96)
— Toldsatsen begrænses til 6 % af værdien (Forordning
(EF) nr. 2449/96)
— Beschränkung des Zolls auf 6 % des Zollwerts
(Verordnung (EG) Nr. 2449/96)
— Väärtuseline tollimaks 6 % (määrus (EÜ) nr 2449/
96)
— Τελωνειακός δασµός κατ' ανώτατo όριo 6 % κατ' αξία
[Κανoνισµός (ΕΚ) αριθ. 2449/96]
— Customs duties limited to 6 % ad valorem (Regulation
(EC) No 2449/96)
— Droits de douane limités à 6 % ad valorem [règlement (CE) no 2449/96]
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— Supplerende licens, forordning (EF) nr. 2449/96, artikel
10, stk. 2
— Zusätzliche Lizenz — Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 2449/96
— Täiendav impordilitsents üleliigse koguse
määruse (EÜ) nr 2449/96 artikli 10 lõige 2

kohta,

— Συµπληρωµατικό πιστoπoιητικό — Άρθρo 10 παράγραφoς
2 τoυ κανoνισµoύ (ΕΚ) αριθ. 2449/96
— Licence for additional quantity, Article 10(2) of Regulation (EC) No 2449/96
— Certificat complémentaire, règlement (CE) no 2449/96,
article 10, paragraphe 2
— Kiegészítő engedély, 2449/96/EK rendelet 10. cikk (2)
bek.
— Titolo complementare, regolamento (CE) n. 2449/96,
articolo 10, paragrafo 2
— Licencija papildomam kiekiui, reglamento (EB) Nr.
2449/96 10 straipsnio 2 dalis
— Licence papildu daudzumam, regulas (EK) Nr. 2449/96
10. panta 2. daļa

— Csökkentett, 6 %-os értékvám (2449/96/EK rendelet)

— Liċenzja għal kwantita addizzjonali, Artikolu 10(2) tarRegolament (KE) Nru 2449/96

— Dazi doganali limitati al 6 % ad valorem [Regolamento (CE) n. 2449/96]

— Aanvullend certificaat — artikel 10, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2449/96

— Muito mokestis neviršija 6 % ad valorem (reglamentas
(EB) Nr. 2449/96)

— Pozwolenie uzupełniaja˛ce, art. 10 ust. 2 rozporza˛dzenia
(WE) nr 2449/96

— Muitas nodokļi nepārsniedz limitu 6 % ad valorem
(regula (EK) Nr. 2449/96)

— Certificado complementar, n.o 2 do artigo 10.o do Regulamento (CE) n.o 2449/96

— Dazji doganali limitati għal 6 % ad valorem [Regolament (KE) Nru 2449/96]

— Licencia pre dodatkové množstvo, článok 10 odsek 2
nariadenia (ES) č. 2449/96

— Douanerechten beperkt tot 6 % ad valorem (Verordening (EG) nr. 2449/96)

— Nadomestilo za dodatno količino, člen 10(2) Uredbe
(ES) št. 2449/96

— Należności celne obniżone do 6 % ad valorem
(rozporza˛dzenie (WE) nr 2449/96)

— Lisätodistus, asetus (EY) N:o 2449/96, 10 artiklan 2
kohta

— Direitos aduaneiros limitados a 6 % ad valorem
[Regulamento (CE) n.o 2449/96]

— Kompletterande licens, artikel 10.2 i förordning (EG) nr
2449/96«

— Clo limitované vo výške 6 % ad valorem (Nariadenie
(ES) č. 2449/96)
— Omejene carinske dajatve do 6 % vrednosti (Uredba
(ES) št. 2449/96)
— Arvotulli rajoitettu 6 prosenttiin (asetus (EY) N:o
2449/96)
— Tullsatsen begränsad till 6 % av värdet (Förordning
(EG) nr 2449/96)«
2) I artikel 10, stk. 2, tredje afsnit, udskiftes angivelserne med
følgende:
»— Certificado complementario, apartado 2 del artículo 10
del Reglamento (CE) no 2449/96
— Dovozní licence pro dodatečné množství, čl. 10 ods. 2
nařízení (ES) č. 2449/96

Artikel 9
I forordning (EF) nr. 2390/98 foretages følgende ændringer:
1) Artikel 2, stk. 2, affattes således:
»2. Importlicensen skal i rubrik 24 være forsynet med en
af følgende angivelser:
— Producto ACP:
— exención del derecho de aduana
— apartado 1 del artículo 15 del Reglamento (CE) no
1706/98
— Produkt AKT:
— osvobozené od cla
— nařízení (ES) č. 1706/98 čl. 15 ods. 1
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— toldfritagelse
— forordning (EF) nr. 1706/98: artikel 15, stk. 1
— Erzeugnis AKP:
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— AKP proizvodi
— oproščeni carinskih dajatev
— Uredba (ES) št. 1706/98, člen 15(1)
— AKT-maista:

— Zollfrei

— Tullivapaa

— Verordnung (EG) Nr. 1706/98, Artikel 15 Absatz 1

— asetuksen (EY) N:o 1706/98 15 artiklan 1 kohta

— AKV riikide toode:

— AVS-produkt:

— Tollimaksuvaba

— Tullfri

— Määruse (EÜ) nr 1706/98 artikli 15 lõige 1

— Förordning (EG) nr 1706/98 artikel 15.1«

— Πρoϊόν ΑΚΕ:
— Απαλλαγή από δασµoύς
— Κανoνισµός (ΕΚ) αριθ. 1706/98 άρθρo 15 παράγραφoς
1
— ACP product:
— exemption from customs duty
— Regulation (EC) No 1706/98, Article 15(1)
— produit ACP:
— exemption du droit de douane
— règlement (CE) no 1706/98, article 15, paragraphe 1
— AKCs-termék
— vámmentes
— 1706/98/EK rendelet 15. cikk (1) bek.
— prodotto ACP:
— esenzione dal dazio doganale
— regolamento (CE) n. 1706/98, articolo 15, paragrafo
1
— AKR produktas:
— atleistas nuo muito mokesčio
— Reglamento (EB) Nr. 1706/98 15 straipsnio 1 dalis
— AĀK produkts:
— atbrı̄vots no muitas nodevas
— Regulas (EK) Nr. 1706/98 15. panta 1. daļa
— Prodott ACP:
— eżenzjoni mid-dazju doganali
— Regolament (KE) Nru 1706/98, Artikolu 15(1)
— Product ACS:
— vrijgesteld van douanerecht
— Verordening (EG) nr. 1706/98: artikel 15, lid 1
— Produkt AKP:
— zwolnienie z należności celnych
— art. 15 ust. 1 rozporza˛dzenia (WE) nr 1706/98
— produto ACP:
— isenção do direito aduaneiro
— Regulamento (CE) n.o 1706/98, n.o 1 do artigo 15.o
— Výrobok zo štátov AKP
— oslobodenie od cla
— Nariadenie (ES) č. 1706/98, článok 15 odsek 1

2) Artikel 4, stk. 3, affattes således:
»3. Importlicensen skal i rubrik 24 være forsynet med en
af følgende angivelser:
— Producto ACP/PTU:
— exención del derecho de aduana
— apartado 5 del artículo 27 del Reglamento (CE) no
1706/98
— exclusivamente válido para el despacho a libre
práctica en los departamentos de Ultramar
— AKT/ZZÚ produkty:
— osvobozeno od cla
— nařízení (ES) č. 1706/98 čl. 27 ods.5
— platné výhradně pro vydání do volného oběhu
v zámořských zemích a územích
— AVS/OLT-produkt:
— toldfritagelse
— forordning (EF) nr. 1706/98: artikel 27, stk. 5
— gælder udelukkende for overgang til fri omsætning i
de oversøiske departementer
— Erzeugnis AKP/ÜLG:
— Zollfrei
— Verordnung (EG) Nr. 1706/98, Artikel 27 Absatz 5
— gilt ausschließlich für die Abfertigung zum freien
Verkehr in den französischen überseeischen Departements
— AKV/ÜMT riikide toode:
— Tollimaksuvaba
— Määruse (EÜ) nr 1706/98 artikli 27 lõige 5
— Jõus ainult vabasse ringlusesse laskmiseks ülemeremaadel ja –territooriumitel
— Πρoϊόν ΑΚΕ/YΧΕ:
— Απαλλαγή από δασµoύς
— Κανoνισµός (ΕΚ) αριθ. 1706/98 άρθρo 27 παράγραφoς
5
— Iσχύει απoκλειστικά για µία θέση σε ελεύθερη κυκλoφoρία στα Υπερπόντια ∆ιαµερίσµατα
— ACP/OCT product:
— exemption from customs duty
— Regulation (EC) No 1706/98, Article 27(5)
— valid exclusively for release for free circulation in the
overseas departments
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— výrobok zo štátov AKP/ZKU

— exemption du droit de douane

— oslobodenie od cla

— règlement (CE) no 1706/98, article 27, paragraphe 5

— Nariadenie (ES) č. 1706/98, článok 27 odsek 5

— exclusivement valable pour une mise en libre
pratique dans les départements d'outre-mer

— platné výhradne pre uvol’nenie do vol’ného obehu v
zámorských krajinách a územiach

— AKCs-TOT termék
— vámmentes
— 1706/98/EK rendelet 27. cikk (5) bek.
— kizárólag a tengerentúli megyékben történő szabad
forgalomba bocsátás céljára érvényes
— prodotto ACP/PTOM:

— AKP/ČDO
— oproščene carinskih dajatev
— Uredba (ES) št. 1706/98, člen 27(5)
— Veljavna samo za sproščenje prostega pretoka v
prekomorskih področjih
— AKT-maista/Merentakaisista maista ja merentakaisilta
alueilta peräisin oleva tuote:

— esenzione dal dazio doganale

— Tullivapaa

— regolamento (CE) n. 1706/98, articolo 27, paragrafo
5

— asetuksen (EY) N:o 1706/98 27 artiklan 5 kohta

— valido esclusivamente per l'immissione in libera
pratica nei DOM
— AKR/UŠT produktas:

— voimassa ainoastaan merentakaisilla alueilla vapaaseen liikkeeseen laskemiseksi
— AVS/ULT-produkt:
— Tullfri

— atleistas nuo muito mokesčio

— Förordning (EG) nr 1706/98 artikel 27.5

— Reglamento (EB) Nr. 1706/98 27 straipsnio 5 dalis

— Uteslutande avsedd för övergång till fri omsättning i
de utomeuropeiska länderna och territorierna«

— galioja leidimui ˛i laisva˛ apyvarta˛ tiktai užjūrio šaliu˛
teritorijose
— AĀK/AZT produkts:

Artikel 10

— atbrı̄vots no muitas nodevas
— Regulas (EK) Nr. 1706/98 27. panta 5. daļa
— ir derı̄gs laišanai brı̄vā apgrozı̄bā vienı̄gi aizjūru teritorijās
— prodott ACP/OCT:
— eżenzjoni mid-dazju doganali

I bilag II, punkt 1.2, litra a), andet afsnit, første led, i forordning
(EF) nr. 824/2000 udskiftes ordene »Finland og Sverige« med
ordene »Estland, Letland, Finland og Sverige«.

Artikel 11

— Regolament (KE) Nru 1706/98, Artikolu 27(5)

I forordning (EF) nr. 2133/2001 foretages følgende ændringer:

— validu esklussivament biex jiġi meħlus għaċ-ċirkulazzjoni libera fid-dipartimenti extra-Ewropej

1) I artikel 2, stk. 1, udskiftes ordene »med løbenummer
09.5716 og 09.5732« med ordene »med løbenummer
09.5732«.

— Product ACS/LGO:
— vrijgesteld van douanerecht
— Verordening (EG) nr. 1706/98: artikel 27, lid 5
— geldt uitsluitend voor het in het vrije verkeer
brengen in de Franse overzeese departementen
— Produkt AKP/KTZ:
— zwolnienie z należności celnych
— art. 27 ust. 5 rozporza˛dzenia (WE) nr 1706/98
— ważne wyła˛cznie dla wprowadzenia do wolnego
obrotu w departamentach zamorskich
— produto ACP/PTU:
— isenção do direito aduaneiro
— Regulamento (CE) n.o 1706/98, n.o 5 do artigo 27.o
— válido exclusivamente para uma introdução em livre
prática nos departamentos ultramarinos

2) I bilag I ophæves henvisningerne til kontingentet med løbenummer 09.5716.

Artikel 12
Artikel 9, litra b), i forordning (EF) nr. 2375/2002 affattes
således:
»b) i rubrik 20 indeholde en af følgende angivelser:
— Reglamento (CE) no 2375/2002
— Nařízení (EC) č. 2375/2002
— Forordning (EF) nr. 2375/2002
— Verordnung (EG) Nr. 2375/2002
— Määrus (EÜ) nr 2375/2002
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— Κανονισµός (EK) αριθ. 2375/2002

— Nařízení (ES) č. 573/2003

— Regulation (EC) No 2375/2002

— Forordning (EF) nr. 573/2003

— Règlement (CE) no 2375/2002

— Verordnung (EG) Nr. 573/2003

— 2375/2002/EK rendelet

— Määrus (EÜ) nr 573/2003

— Regolamento (CE) n. 2375/2002

— Kανονισµός (EK) αριθ. 573/2003

— Reglamentas (EB) Nr. 2375/2002

— Regulation (EC) No 573/2003

— Regula (EK) Nr. 2375/2002

— Règlement (CE) no 573/2003

— Regolament (KE) Nru 2375/2002
— Verordening (EG) nr. 2375/2002
— Rozporza˛dzenie (WE) nr 2375/2002
— Regulamento (CE) n.o 2375/2002
— Nariadenie (ES) č. 2375/2002
— Uredba (ES) št. 2375/2002
— Asetus (EY) N:o 2375/2002
— Förordning (EG) nr 2375/2002«

— 573/2003/EK rendelet
— Regolamento (CE) n. 573/2003
— Reglamentas (EB) Nr. 573/2003
— Regula (EK) Nr. 573/2003
— Regolament (KE) Nru 573/2003
— Verordening (EG) nr. 573/2003
— Rozporza˛dzenie (WE) nr 573/2003
— Regulamento (CE) n.o 573/2003

Artikel 13
Artikel 13, litra a), i forordning (EF) nr. 2377/2002 affattes
således:
»a) i rubrik 20 navnet på det forarbejdede produkt, der skal
fremstilles af kornet, og en af følgende angivelser:
— Reglamento (CE) no 2377/2002
— Nařízení (ES) č. 2377/2002
— Forordning (EF) nr. 2377/2002
— Verordnung (EG) Nr. 2377/2002
— Määrus (EÜ) nr 2377/2002
— Κανονισµός (EK) αριθ. 2377/2002
— Regulation (EC) No 2377/2002
— Règlement (CE) no 2377/2002

— Nariadenie (ES) č. 573/2003
— Uredba (ES) št. 573/2003
— Asetus (EY) N:o 573/2003
— Förordning (EG) nr 573/2003«
Artikel 15
Artikel 7, litra b), i forordning (EF) nr. 958/2003 affattes
således:
»b) i rubrik 20 en af følgende angivelser:
— Reglamento (CE) no 958/2003
— Nařízení (ES) č. 958/2003
— Forordning (EF) nr. 958/2003

— 2377/2002/EK rendelet

— Verordnung (EG) Nr. 958/2003

— Regolamento (CE) n. 2377/2002

— Määrus (EÜ) nr 958/2003

— Reglamentas (EB) Nr. 2377/2002

— Kανονισµός (EK) αριθ. 958/2003

— Regula (EK) Nr. 2377/2002

— Regulation (EC) No 958/2003

— Regolament (KE) Nru 2377/2002

— Règlement (CE) no 958/2003

— Verordening (EG) nr. 2377/2002

— 958/2003/EK rendelet

— Rozporza˛dzenie (WE) nr 2377/2002

— Regolamento (CE) n. 958/2003

— Regulamento (CE) n. 2377/2002

— Reglamentas (EB) Nr. 958/2003

— Nariadenie (ES) č. 2377/2002

— Regula (EK) Nr. 958/2003

— Uredba (ES) št. 2377/2002

— Regolament (KE) Nru 958/2003

— Asetus (EY) N:o 2377/2002

— Verordening (EG) nr. 958/2003

— Förordning (EG) nr 2377/2002«

— Rozporza˛dzenie (WE) nr 958/2003

o

Artikel 14
Artikel 6, litra b), i forordning (EF) nr. 573/2003 affattes
således:
»b) i rubrik 20 en af følgende angivelser:
— Reglamento (CE) n 573/2003
o

— Regulamento (CE) n.o 958/2003
— Nariadenie (ES) č. 958/2003
— Uredba (ES) št. 958/2003
— Asetus (EY) N:o 958/2003
— Förordning (EG) nr 958/2003«
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Artikel 16

— Rata aġġudikata ta' taxxa fuq l-esportazzjoni

I forordning (EF) nr. 1342/2003 foretages følgende ændringer:

— Gegunde belasting bij uitvoer

1) I artikel 3 foretages følgende ændring:
a) I stk. 1 udskiftes angivelserne med følgende:
»— Tipo de la restitución de base a la exportación adjudicado

— Przyznana stawka podatku eksportowego

— Nabídková výše pro základní vývozní náhradu
— Tilslagssats for basiseksportrestitutionen

L 123/59

— Taxa de exportação adjudicada
— Vývozný poplatok ustanovený v rámci výberového
konania
— Dodatna stopnja dajatve za izvozno pristojbino

— Zugeschlagener Satz der Grundausfuhrerstattung

— Tarjouskilpailutetusta viennistä kannettavan maksun
määrä

— Pakkumiskutsega kinnitatud eksporditoetus

— Anbudssats för exportavgift«

— Ποσοστό της κατακυρωθείσας επιστροφής βάσεως κατά
την εξαγωγή
— Tendered rate of basic export refund
— Taux de la restitution de base à l'exportation adjugé
— Az alap export-visszatérítés megítélt hányada

2) I artikel 5 udskiftes angivelserne med følgende:
»— Gravamen a la exportación no aplicable
— Vývozní clo se nepoužije
— Eksportafgift ikke anvendelig
— Ausfuhrabgabe nicht anwendbar

— Tasso della restituzione di base all'esportazione
aggiudicato

— Ekspordimaksu ei kohaldata

— Pagrindinės eksporto gra˛žinamosios išmokos dydis

— Μη εφαρµοζόµενος φόρος κατά την εξαγωγή

— Pamata izvešanas kompensācijas likme

— Export tax not applicable

— Rata aġġudikata ta' rifużjoni bażika fuq l-esportazzjoni

— Taxe à l'exportation non applicable

— Gegunde basisrestitutie bij uitvoer

— Exportadó nem alkalmazandó
— Tassa all'esportazione non applicabile

— Przyznana stawka podstawowej refundacji wywozowej

— Eksporto muitas netaikytinas

— Taxa de restituição de base à exportação adjudicada

— Izvešanas muita netiek piemērota

— Základná sadzba vývoznej náhrady ustanovená
v rámci výberového konania

— Taxxa fuq l-esportazzjoni mhux applikabbli
— Uitvoerbelasting niet van toepassing

— Dodatna stopnja dajatve na osnovi izvoznih nadomestil

— Podatku eksportowego nie stosuje sie˛

— Tarjouskilpailutetun perusvientituen määrä

— Taxa de exportação não aplicável

— Anbudssats för exportbidrag«
b) I stk. 2 udskiftes angivelserne med følgende:
»— Tipo del gravamen a la exportación adjudicado

— Vývozný poplatok sa neuplatňuje

— Nabídková výše vývozního cla
— Tilslagssats for eksportafgiften
— Zugeschlagener Satz der Ausfuhrabgabe

— Izvozni davek ni sprejemljiv
— Vientimaksua ei sovelleta
— Exportavgift icke tillämplig«
3) Artikel 7, stk. 2, fjerde afsnit, affattes således:

— Pakkumiskutsega kinnitatud ekspordimaks

»I rubrik 22 i disse licenser anføres en af følgende angivelser:

— Ύψος φόρου κατά την εξαγωγή

— Limitación establecida en apartado 2 del artículo 7 del
Reglamento (CE) no 1342/2003

— Tendered rate of export tax

— Omezení dle čl. 7 ods. 2 nařízení (ES) č. 1342/2003

— Taux de la taxe à l'exportation adjugé

— Begrænsning, jf. artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr.
1342/2003

— Az exportadó megítélt mértéke
— Aliquota della tassa all'esportazione aggiudicata
— Eksporto muito mokesčio dydis
— Izvešanas muitas nodevas likme

— Kürzung der Gültigkeitsdauer nach Artikel 7 Absatz 2
der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003
— Piirang vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artikli 7
lõikele 2
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— Περιορισµός που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003

— Limitazione prevista all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2003

— Limitation provided for in Article 7(2) of Regulation
(EC) No 1342/2003

— Apribojimai numatyti reglamento (EB) Nr. 1342/2003 8
straipsnio 2 dalyje

— Limitation prévue à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2003

— Ierobežojumi noteikti regulas (EK) Nr. 1342/2003
8. panta 2. daļā

— Az 1342/2003/EK rendelet 7. cikk (2) bek. szerinti
korlátozás

— Limitazzjoni maħsuba fl-Artikolu 8(2) tar-Regolament
(KE) Nru 1342/2003

— Limitazione prevista all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2003

— Beperking als bepaald in artikel 8, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1342/2003

— Apribojimai numatyti reglamento (EB) Nr. 1342/2003 7
straipsnio 2 dalyje

— Ograniczenie przewidziane w art. 8 ust. 2 rozporza˛dzenia (WE) nr 1342/2003

— Ierobežojumi noteikti regulas (EK) Nr. 1342/2003
7. panta 2. daļā

— Limitação estabelecida no n.o 2 do artigo 8.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003

— Limitazzjoni maħsuba fl-Artikolu 7(2) tar-Regolament
(KE) Nru 1342/2003
— Beperking als bepaald in artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1342/2003
— Ograniczenie przewidziane w art. 7 ust. 2 rozporza˛dzenia (WE) nr 1342/2003
— Limitação estabelecida no n.o 2 do artigo 7.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003
— Obmedzenie v súlade s článkom 7 odsek 2 nariadenia
(ES) č. 1342/2003
— Omejitev določena v členu 7(2) Uredbe (ES) št. 1342/
2003
— Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 7 artiklan 2 kohdassa
säädetty rajoitus
— Begränsning enligt artikel 7.2 i förordning (EG) nr
1342/2003«
4) Artikel 8, stk. 2, fjerde afsnit, affattes således:
»I rubrik 22 i disse licenser anføres en af følgende angivelser:
— Limitación establecida en el apartado 2 del artículo 8 del
Reglamento (CE) no 1342/2003

— Obmedzenie v súlade s článkom 8 odsek 2 nariadenia
(ES) č. 1342/2003
— Omejitev določena v členu 8(2) Uredbe (ES) št. 1342/
2003
— Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 8 artiklan 2 kohdassa
säädetty rajoitus
— Begränsning enligt artikel 8.2 i förordning (EG) nr
1342/2003«
5) Artikel 9, stk. 3, litra e) og f), affattes således:
»e) i rubrik 20 indeholde en af følgende angivelser:
— Exportación conforme al artículo 9 del Reglamento
(CE) no 1342/2003
— Vývoz v souladu s čl. 9 nařízení (ES) č. 1342/2003
— Udførsel i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EF) nr. 1342/2003
— Ausfuhr in Übereinstimmung mit Artikel 9 der
Verordnung (EG) Nr. 1342/2003
— Eksport vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003
artiklile 9
— Περιορισµός που προβλέπεται στο άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003

— Omezení dle čl. 8 ods. 2 nařízení č. 1342/2003

— Export in accordance with Article 9 of Regulation
(EC) No 1342/2003

— Begrænsning, jf. artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr.
1342/2003

— Exportation conformément à l'article 9 du règlement
(CE) no 1342/2003

— Kürzung der Gültigkeitsdauer nach Artikel 8 Absatz 2
der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003

— Az 1342/2003/EK rendelet 9. cikkével összhangban
bonyolított export

— Piirang vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artikli 8
lõikele 2

— Esportazione in conformità all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1342/2003

— Περιορισµός που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003

— Eksportas vadovaujantis reglamento (EB) Nr. 1342/
2003 9 straipsniu

— Limitation provided for in Article 8(2) of Regulation
(EC) No 1342/2003

— Izvešana saskaņā ar regulas (EK) Nr. 1342/2003
9. pantu

— Limitation prévue à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2003

— Esportazzjoni b'mod konformi ma' l-Artikolu 9 tarRegolament (KE) Nru 1342/2003

— Az 1342/2003/EK rendelet 8. cikk (2) bek. szerinti
korlátozás

— Uitvoer op grond van artikel 9 van Verordening (EG)
nr. 1342/2003
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— Wywóz w myśl art. 9 rozporza˛dzenia (WE)
nr 1342/2003

6) I bilag IV ophæves produktkoderne for Estland, Letland,
Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn.

— Exportação conforme o artigo 9.o do Regulamento
(CE) n.o 1342/2003

Artikel 17

— Vývoz v súlade s článkom 9 nariadenia (ES)
č. 1342/2003

Artikel 7, litra a), i forordning (EF) nr. 2305/2003 affattes
således:

— Izvoz v skladu s členom 9 Uredbe (ES) št.
1342/2003
— Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 9 artiklan mukainen
vienti
— Export i överensstämmelse med artikel 9 i förordning (EG) nr 1342/2003
f) i rubrik 22, foruden den i artikel 8, stk. 2, anførte angivelse, en af følgende angivelser:
— Sin restitución por exportación
— Žádná vývozní náhrada

»a) i rubrik 20 indeholde en af følgende angivelser:
— Reglamento (CE) no 2305/2003
— Nařízení (ES) č. 2305/2003
— Forordning (EF) nr. 2305/2003
— Verordnung (EG) Nr. 2305/2003
— Määrus (EÜ) nr 2305/2003
— Kανονισµός (EK) αριθ. 2305/2003
— Regulation (EC) No 2305/2003

— Uden eksportrestitution

— Règlement (CE) no 2305/2003

— Ohne Ausfuhrerstattung

— 2305/2003/EK rendelet

— Eksporditoetuseta

— Regolamento (CE) n. 2305/2003

— Χωρίς επιστροφή κατά την εξαγωγή

— Reglamentas (EB) Nr. 2305/2003

— No export refund

— Regula (EK) Nr. 2305/2003

— Sans restitution à l'exportation

— Regolament (KE) Nru 2305/2003

— Export-visszatérítés nélkül

— Verordening (EG) nr. 2305/2003

— Senza restituzione all'esportazione

— Rozporza˛dzenie (WE) nr 2305/2003

— Eksporto gra˛žinamosios išmokos nėra

— Regulamento (CE) n.o 2305/2003

— Izvešanas kompensācijas nav

— Nariadenie (ES) č. 2305/2003

— Mingħajr rifużjoni fuq l-esportazzjoni

— Uredba (ES) št. 2305/2003

— Zonder uitvoerrestitutie

— Asetus (EY) N:o 2305/2003

— Bez refundacji wywozowej

— Förordning (EG) nr 2305/2003«

— Sem restituição à exportação
— Bez vývoznej náhrady
— Brez izvoznih nadomestil
— Ilman vientitukea
— Utan exportbidrag«

Artikel 18
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 fra datoen herfor.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 26. april 2004.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 778/2004
af 26. april 2004
om berigtigelse af den portugisiske udgave af forordning (EF) nr. 40/2004 om bevis for afslutning
af toldformaliteter ved import af sukker til et tredjeland, jf. artikel 16 i forordning (EF) nr. 800/
1999
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af
19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1),
særlig artikel 27, stk. 11, første afsnit, andet led, andet
punktum, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Der har indsneget sig en fejl i den portugisiske udgave af
artikel 1 i Kommissionens forordning (EF) nr. 40/
2004 (2).

(4)

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Vedrører kun den portugisiske udgave.
Artikel 2

(2)

Den portugisiske udgave bør derfor ændres.

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

(3)

Da forordning (EF) nr. 40/2004 anvendes fra den 8.
marts 2003 til den 31. december 2004, bør nærværende
forordning anvendes i samme periode undtagen for
udførsler, for hvilke der allerede er udbetalt restitutioner.

Den anvendes til den 31. december 2004 for udførsler, der
gennemføres efter den 8. marts 2003, undtagen for udførsler,
for hvilke der allerede er udbetalt restitutioner på den dato,
hvor forordningen træder i kraft.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 26. 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 6 af 10.1.2004, s. 17.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 779/2004
af 26. april 2004
om berigtigelse af den franske og den nederlandske udgave af forordning (EF) nr. 2277/2003 om
ændring af bilag I og II til forordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 af
24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og
levnedsmidler (1), særlig artikel 13, andet led, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Den franske og den nederlandske udgave af Kommissionens forordning (EF) nr. 2277/2003 (2) afviger fra de
øvrige udgaver på EFs officielle sprog. De pågældende
udgaver bør derfor berigtiges.

(2)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra den komité, der blev
oprettet i henhold til artikel 14 i forordning (EØF) nr.
2092/91 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Forordning (EF) nr. 2277/2003 berigtiges som følger:
1) Vedrører kun den franske udgave.
2) Vedrører kun den nederlandske udgave.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 26. april 2004.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 198 af 22.7.1991, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
392/2004 (EUT L 65 af 3.3.2004, s. 1).
(2) EUT L 336 af 23.12.2003, s. 68.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 780/2004
af 26. april 2004
om overgangsforanstaltninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
1774/2002 for så vidt angår indførsel og transit af visse produkter fra tredjelande
(EØS-relevant tekst)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

gangsforanstaltninger, så de pågældende erhvervsdrivende i tredjelande, der eksporterer til Fællesskabet, kan
fortsætte med at gennemføre de eksisterende normer for
adskillelse af kategori 1-, kategori 2- og kategori 3-forarbejdningsanlæg.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til
konsum (1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF)
nr. 668/2004 (2), særlig artikel 32, stk. 1, og

(5)

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

ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ved forordning (EF) nr. 1774/2002 er der fastsat en fuldstændig revision af EF-bestemmelserne om animalske
biprodukter, som ikke er bestemt til konsum, hvorved
der er indført en række strenge krav. Forordningen indeholder endvidere bestemmelser om, at der kan vedtages
relevante overgangsforanstaltninger.

(2)

Da kravene er strenge, har det været nødvendigt at fastsætte overgangsforanstaltninger for visse medlemsstater,
så erhvervslivet har tilstrækkelig tid til at tilpasse sig.
Disse overgangsforanstaltninger er fastsat i en række
kommissionsbeslutninger og -forordninger.

(3)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 812/2003 (3),
ændret ved forordning (EF) nr. 2268/2003 (4), er der
fastsat generelle overgangsforanstaltninger for tredjelande gældende indtil den 30. april 2004. Ifølge forordning (EF) nr. 812/2003 foreslår Kommissionen nærmere
overgangsbestemmelser for produkter, der er fremlagt en
passende begrundelse for.

(4)

Nogle tredjelande har fremlagt en passende begrundelse i
forbindelse med en anmodning om særlige overgangsforanstaltninger. Der bør således fastsættes sådanne over-

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Fravigelse vedrørende indførsel fra tredjelande
Uanset artikel 29 i forordning (EF) nr. 1774/2002 accepterer
medlemsstaterne sendinger af produkter omhandlet i nævnte
forordnings bilag VII og VIII indtil de datoer, der er nævnt i
artikel 2, når de kommer fra virksomheder, der ikke opfylder
kravene om adskillelse af kategori 1-, kategori 2- og kategori 3forarbejdningsanlæg, i lande, der er anført i bilag I, forudsat at
produkterne opfylder minimumsbetingelserne i bilag II og er
ledsaget af et certifikat i overensstemmelse med bilag III.
Artikel 2
Ikrafttrædelse
1. Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter
offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
2. Den anvendes fra den 1. maj 2004 til den 31. oktober
2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 26. april 2004.
På Kommissionens vegne
David BYRNE

Medlem af Kommissionen

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

EFT L 273 af 10.10.2002, s. 1.
EUT L 112 af 19.4.2004, s. 1.
EUT L 117 af 13.5.2003, s. 19.
EUT L 336 af 23.12.2003, s. 24.
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BILAG I
LISTE OVER TREDJELANDE, SOM UNDTAGELSEN I ARTIKEL 1 GÆLDER FOR
1. Australien
2. Canada
3. Kina
4. USA

BILAG II
MINIMUMSBETINGELSER FOR ADSKILLELSE AF KATEGORI 1-, KATEGORI 2- OG KATEGORI 3-FORARBEJDNINGSANLÆG
Produkter fra forarbejdningsanlæg, som ikke overholder kravet om fuldstændig adskillelse af kategori 1-, kategori 2- og
kategori 3-forarbejdningsanlæg, jf. kapitel I, punkt 1, i bilag VII til forordning (EF) nr. 1774/2002, skal mindst
a) være fremstillet således, at krydskontaminering af kategori 3-materiale med kategori 1- og 2-materialer forebygges
b) opfylde de øvrige specifikke krav, der er fastsat i kapitel I, punkt 3-10, i bilag VII til forordning (EF) nr. 1774/2002.

L 123/65

L 123/66

DA

Den Europæiske Unions Tidende

BILAG III
MODELLER FOR SUNDHEDSCERTIFIKATER VED INDFØRSEL FRA VISSE TREDJELANDE AF VISSE
ANIMALSKE BIPRODUKTER OG DERAF AFLEDTE PRODUKTER
Bemærkninger
a) Eksportlandet udsteder veterinærcertifikater som vist i bilag III, for de pågældende animalske biprodukter. Certifikaterne skal i den
nummerorden, der er fulgt i forlægget, indeholde de erklæringer, der kræves for det pågældende tredjeland og eventuelt de supplerende
garantier, der kræves for eksporttredjelandet eller en del af det.
b) Originalen af hvert certifikat skal bestå af et enkelt ark med tryk på begge sider, eller det skal, hvis der kræves mere tekst, være
udformet således, at alle de nødvendige sider udgør et samlet hele.
c) Det skal udfærdiges på mindst et af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor grænsekontrollen skal finde sted, og i bestemmelsesmedlemsstaten. Disse medlemsstater kan dog tillade andre sprog, eventuelt vedlagt en officiel oversættelse.
d) Hvis certifikatet vedhæftes yderligere sider med henblik på identifikation af enkeltprodukter i sendingen, skal disse sider også betragtes
som en del af det originale certifikat, og hver af disse sider forsynes med den udstedende embedsdyrlæges underskrift og stempel.
e) Hvis certifikatet med vedhæftede skemaer som nævnt i litra d) består af mere end en side, skal hver side nederst på siden pagineres
med sidetal af samlet sidetal og øverst forsynes med det af myndighederne tildelte certifikatkodenummer.
f) Det originale certifikat skal udfyldes og underskrives af embedsdyrlægen. I den forbindelse sørger eksportlandets myndigheder for, at
der følges samme principper for udfærdigelse af certifikatet som dem, der er fastsat i Rådets direktiv 96/93/EF (EFT L 13 af 16.1.1997,
s. 28).
g) Underskriftens farve skal afvige fra påtrykkets farve. Det samme gælder stempler, dog ikke prægestempler eller vandmærker.
h) Det originale certifikat skal ledsage sendingen til EF-grænsekontrolstedet.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 781/2004
af 26. april 2004
om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 2869/95 om de gebyrer, der skal betales til
Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) som følge af Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af Madrid-protokollen
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (1), særlig
artikel 139,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13. december 1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker (2),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 2869/95 af 13. december 1995 om de gebyrer,
der skal betales til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (3), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Artikel 142 i Rådets forordning (EF) nr. 40/94, i det følgende benævnt »forordningen«, bestemmer,
at der ved indgivelse af en international ansøgning, der er baseret på et EF-varemærke eller på en
ansøgning om et EF-varemærke, erlægges et gebyr til Harmoniseringskontoret.

(2)

Forordningens artikel 154 bestemmer, at for omdannelse af designering af Det Europæiske Fællesskab via en international registrering til en national varemærkeansøgning eller til designering af
medlemsstaterne i henhold til Madrid-arrangementet eller Madrid-protokollen finder artikel 108-110
tilsvarende anvendelse, og artikel 109, stk. 1, bestemmer specifikt, at begæringen om omdannelse
først anses for indgivet, når gebyret for omdannelse er betalt.

(3)

Forordningens artikel 139, stk. 2, bestemmer, at størrelsen af de gebyrer, der skal betales til Harmoniseringskontoret, fastsættes på en sådan måde, at provenuet heraf i princippet sikrer, at Harmoniseringskontorets budget balancerer.

(4)

I henhold til denne forordnings artikel 11, 12 og 13, indbetales gebyrerne til Det Internationale
Bureau i henhold til de fastsatte betalingsregler.

(5)

Forordningens artikel 139, stk. 3, bestemmer, at gebyrregulativet ændres efter proceduren i artikel
158.

(6)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget
vedrørende Gebyrer, Gennemførelsesbestemmelser og Sagsbehandling for Appelkamrene ved
Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 2869/95 om de gebyrer, der skal betales til Kontoret for Harmonisering
i det Indre Marked (Varemærker og Design), ændres således:
1) Artikel 2, punkt 20, affattes således:
(EUR)

»20. Et gebyr for begæring om en EF-varemærkeansøgnings eller et EF-varemærkes omdannelse
(artikel 109, stk. 1, sammenholdt med artikel 154, stk. 1; regel 45, stk. 2, sammenholdt med
regel 123, stk. 2)
a) til en national varemærkeansøgning
b) til en designering af medlemsstaterne i henhold til Madrid-arrangementet eller Madridprotokollen
(1) EFT L 11 af 14.1.1994, s. 1.
(2) EFT L 303 af 15.12.1995, s. 1.
(3) EFT L 303 af 15.12.1995, s. 33.
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2) Sidst i artikel 2 indsættes følgende:
(EUR)

»31. Et gebyr for indgivelse af en international ansøgning til Kontoret (artikel 142, stk. 5)

300«

3) I artikel 2, artikel 3, stk. 3, og artikel 8, stk. 3, litra b), erstattes ecu med euro.
4) Artikel 6 affattes således:
»Artikel 6
Betalingsvalutaer
Alle betalinger finder sted i euro, herunder også når der benyttes betalingsmåder, som præsidenten har
givet tilladelse til i henhold til artikel 5, stk. 2.«
5) Efter artikel 10 indsættes følgende som artikel 11, 12, 13 og 14:
»Artikel 11
Individuelt gebyr for en international registrering, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret
1.
Ved en international registrering, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret, betales der til Det
Internationale Bureau et individuelt gebyr for designering af Det Europæiske Fællesskab i overensstemmelse med Madrid-protokollens artikel 8, stk. 7.
2.
Indehaveren af en international registrering, som indgiver en begæring om territorial udstrækning,
hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret, og som fremsættes efter den internationale registrering,
betaler til Det Internationale Bureau et individuelt gebyr for designering af Det Europæiske Fællesskab i
overensstemmelse med Madrid-protokollens artikel 8, stk. 7.
3.
Størrelsen af det i stk. 1 og 2 omhandlede gebyr skal som fastsat af generaldirektøren for Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO) i henhold til regel 35, stk. 2, i de fælles gennemførelsesbestemmelser til Madrid-arrangementet og Madrid-protokollen svare til modværdien i schweizerfranc af følgende beløb:
a) for et individuelt varemærke: 1 875 EUR, i givet fald med tillæg af 400 EUR pr. vare- eller tjenesteydelsesklasse ud over tre
b) for et fællesmærke som omhandlet i regel 121, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95:
3 675 EUR, i givet fald med tillæg af 800 EUR pr. vare- eller tjenesteydelsesklasse ud over tre.

Artikel 12
Individuelt gebyr for fornyelse af en international registrering, hvor Det Europæiske Fællesskab
er designeret
1.
Indehaveren af en international registrering, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret, betaler
til Det Internationale Bureau som en del af gebyrerne for fornyelse af den internationale registrering et
individuelt gebyr for designering af Det Europæiske Fællesskab i overensstemmelse med Madrid-protokollens artikel 8, stk. 7.
2.
Størrelsen af det i stk. 1 omhandlede gebyr skal som fastsat af generaldirektøren for Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO) i henhold til regel 35, stk. 2, i de fælles gennemførelsesbestemmelser til Madrid-arrangementet og Madrid-protokollen svare til modværdien i schweizerfranc af
følgende beløb:
a) for et individuelt varemærke: 2 300 EUR med tillæg af 500 EUR pr. vare- og tjenesteydelsesklasse i
den internationale registrering ud over tre
b) for et fællesmærke som omhandlet i regel 121, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95:
4 800 EUR med tillæg af 1 000 EUR pr. vare- og tjenesteydelsesklasse i den internationale registrering ud over tre.
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Artikel 13
Tilbagebetaling af gebyrer som følge af afslag på beskyttelse
1.
Vedrører afslaget alle de varer og tjenesteydelser, som er angivet i designeringen af Det Europæiske
Fællesskab, tilbagebetales der i henhold til artikel 149, stk. 4, eller artikel 151, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 40/94, følgende beløb:
a) for et individuelt varemærke: 1 100 EUR med tillæg af 200 EUR pr. vare- og tjenesteydelsesklasse i
den internationale registrering ud over tre
b) for et fællesmærke: 2 200 EUR med tillæg af 400 EUR pr. vare- og tjenesteydelsesklasse i den internationale registrering ud over tre.
2.
Vedrører afslaget kun nogle af de varer og tjenesteydelser, som er angivet i designeringen af Det
Europæiske Fællesskab, skal det beløb, der tilbagebetales i henhold til forordningens artikel 149, stk. 4,
eller artikel 151, stk. 4, svare til 50 % af forskellen mellem de klassegebyrer, der skal betales i henhold
til artikel 11, stk. 3, og de klassegebyrer, der skulle have været betalt i henhold til denne forordnings
artikel 11, stk. 3, hvis designeringen af Det Europæiske Fællesskab kun havde omfattet disse varer og
tjenesteydelser, hvis internationale registrering fortsat er beskyttet i Det Europæiske Fællesskab.
3.
Tilbagebetaling sker, når der er givet meddelelse til Det Internationale Bureau i overensstemmelse
med regel 113, stk. 2, litra b)-d), eller regel 115, stk. 3, litra b)-d), og stk. 4, i Kommissionens forordning nr. 2868/95.
4.

Tilbagebetaling sker til indehaveren af den internationale registrering eller dennes repræsentant.

Artikel 14
Artikel 1-10 finder ikke anvendelse på det individuelle gebyr, der skal indbetales til Det International
Bureau.«
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på den dato, på hvilken Madrid-protokollen træder i kraft for Det Europæiske Fællesskab. Datoen for denne forordnings ikrafttrædelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 26. april 2004.
På Kommissionens vegne
Frederik BOLKESTEIN

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 782/2004
af 26. april 2004
om ændring af forordning (EF) nr. 2868/95 som følge af Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af
Madrid-protokollen
(EØS-relevant tekst)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20.
december 1993 om EF-varemærker (1), særlig artikel 158, og

forordningens artikel 156 samt datoen for den internationale registrering i henhold til Madrid-protokollens
artikel 3, stk. 4, eller datoen for registrering af den
territoriale udstrækning til Det Europæiske Fællesskab
efter den internationale registrering i henhold til
Madrid-protokollens artikel 3ter, stk. 2, og, hvis det er
relevant, datoen for den internationale registrerings
prioritet.«

ud fra følgende betragtninger:
(1)

Som følge af Rådets afgørelse om godkendelse af Det
Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af protokollen til
Madrid-arrangementet om den internationale registrering
af varemærker vedtaget i Madrid den 27. juni 1989, i
det følgende benævnt »Madrid-protokollen« (2), er det
nødvendigt at vedtage tekniske foranstaltninger til
gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 1992/2003
af 27. oktober 2003 om ændring af forordning (EF) nr.
40/94 om EF-varemærker (3).

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13.
december 1995 om gennemførelsesbestemmelser til
Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker (4)
bør ændres i overensstemmelse hermed.

(3)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget vedrørende
Gebyrer, Gennemførelsesbestemmelser og Sagsbehandling for Appelkamrene ved Kontoret for Harmonisering i
det Indre Marked (Varemærker og Design) —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
I artikel 1 i forordning (EF) nr. 2868/95 foretages følgende
ændringer:

2) I regel 84 foretages følgende ændringer:
a) I stk. 2 indsættes som litra p):
»p) en erklæring om, at ansøgningen skyldes en omdannelse af en international registrering, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret, i henhold til forordningens artikel 156 samt datoen for den internationale registrering i henhold til Madrid-protokollens
artikel 3, stk. 4, eller datoen for registrering af den
territoriale udstrækning til Det Europæiske Fællesskab efter den internationale registrering i henhold
til Madrid-protokollens artikel 3ter, stk. 2, og, hvis
det er relevant, datoen for den internationale registrerings prioritet.«
b) I stk. 3 indsættes som litra t), u) og v):
»t) erstatning af EF-varemærket med en international
registrering i henhold til forordningens artikel 152
u) datoen for og nummeret på en international registrering, der er baseret på en EF-varemærkeansøgning,
der er registreret som et EF-varemærke i henhold til
forordningens artikel 143, stk. 1
v) datoen for og nummeret på en international registrering, der er baseret på EF-varemærket, i henhold til
forordningens artikel 143, stk. 2.«

1) I regel 12 indsættes som litra m):
»m) i givet fald en erklæring om, at ansøgningen skyldes en
omdannelse af en international registrering, hvor Det
Europæiske Fællesskab er designeret, i henhold til
(1)
(2)
(3)
(4)

EFT L 11 af 14.1.1994, s. 1.
EUT L 296 af 14.11.2003, s. 20.
EUT L 296 af 14.11.2003, s. 1.
EFT L 303 af 15.12.1995, s. 1.

3) I regel 89 indsættes som stk. 6:
»Der gives efter anmodning aktindsigt i Kontorets sagsakter
vedrørende internationale registreringer, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret, fra den i forordningens artikel
147, stk. 1, omhandlede bekendtgørelsesdato på de i stk. 1,
3 og 4 nævnte betingelser, jf. dog regel 88.«
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4) Som afsnit XIII indsættes:

L 123/89
Regel 103

»AFSNIT XIII

INTERNATIONAL REGISTRERING AF VAREMÆRKER

Undersøgelse af internationale ansøgninger
1.
Modtager Kontoret en international ansøgning, og er
det gebyr for den internationale ansøgning, der er
omhandlet i forordningens artikel 142, stk. 5, ikke betalt,
meddeler Kontoret ansøgeren, at den internationale ansøgning ikke anses for indgivet, før gebyret er blevet betalt.

De l A
International registrering på grundlag af ef-varemærkeansøgninger og på grundlag af ef-varemærker

Regel 102
Indgivelse af en international ansøgning
1.
Den blanket, der med henblik på indgivelse af en
international ansøgning stilles til disposition af Kontoret, jf.
forordningens artikel 142, stk. 1, skal være baseret på den
officielle blanket, der stilles til disposition af Det Internationale Bureau under Verdensorganisationen for Intellektuel
Ejendomsret (i det følgende benævnt »Det Internationale
Bureau«) og have samme format, men indbefatte sådanne
yderligere oplysninger og elementer, som kræves eller er
hensigtsmæssige som følge af disse regler. Ansøgerne kan
også anvende den officielle blanket, der stilles til disposition
af Det Internationale Bureau.
2.
Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på den blanket,
der anvendes ved begæring om territorial udstrækning
fremsat efter den internationale registrering, jf. forordningens artikel 144.
3.
Kontoret underretter den, der har indgivet en international ansøgning, om, hvornår Kontoret har modtaget de
dokumenter, som den internationale ansøgning består af.
4.
Indgives den internationale ansøgning på et andet af
Det Europæiske Fællesskabs officielle sprog end dem, der er
tilladt i forbindelse med internationale ansøgninger i
henhold til Madrid-protokollen, og indeholder den internationale ansøgning ikke, eller er den ikke ledsaget af en oversættelse af fortegnelsen over varerne eller tjenesteydelserne
og af anden form for tekst, der udgør en del af den internationale ansøgning, på det sprog, på hvilket ansøgningen skal
indgives til Det Internationale Bureau i henhold til forordningens artikel 142, stk. 2, skal ansøgeren bemyndige
Kontoret til at lade en oversættelse af fortegnelsen over
varer og tjenesteydelser og anden form for tekst indgå i den
internationale ansøgning på det sprog, på hvilket ansøgningen skal indgives til Det Internationale Bureau i henhold
til forordningens artikel 142, stk. 2. Er oversættelsen ikke
blevet foretaget i løbet af registreringsproceduren for den
EF-varemærkeansøgning, som den internationale ansøgning
er baseret på, sørger Kontoret straks for oversættelse.

2.
Konstateres der ved undersøgelsen af den internationale ansøgning en eller flere af følgende mangler, opfordrer
Kontoret ansøgeren til at afhjælpe manglerne inden for en
af Kontoret fastsat frist:
a) den internationale ansøgning er ikke indgivet på en af de
blanketter, der er omhandlet i regel 102, stk. 1, og indeholder ikke alle de angivelser og oplysninger, der kræves
i henhold til blanketten
b) fortegnelsen over varer og tjenesteydelser i den internationale ansøgning er ikke omfattet af den fortegnelse over
varer og tjenesteydelser, der er indeholdt i den tilgrundliggende EF-varemærkeansøgning eller det tilgrundliggende EF-varemærke
c) det varemærke, som er genstand for den internationale
ansøgning, er ikke identisk med det varemærke, der
fremgår af den tilgrundliggende EF-varemærkeansøgning
eller det tilgrundliggende EF-varemærke
d) oplysninger i den internationale ansøgning hvad angår
varemærket, bortset fra disclaimere i henhold til forordningens artikel 38, stk. 2, og påberåbelse af farve som et
særligt kendetegn, fremgår ikke også af den tilgrundliggende EF-varemærkeansøgning eller det tilgrundliggende
EF-varemærke
e) hvis farve i den internationale ansøgning påberåbes som
et særligt kendetegn ved varemærket — den tilgrundliggende EF-varemærkeansøgning eller det tilgrundliggende
EF-varemærke er ikke i samme farve eller farver, eller
f) ansøgeren er ud fra de oplysninger, der er anført på den
internationale blanket, ikke berettiget til at indgive en
international ansøgning gennem Kontoret i overensstemmelse med artikel 2, stk. 1, nr. ii, i Madrid-protokollen.
3.
Har ansøgeren ikke bemyndiget Kontoret til at lade en
oversættelse indgå som omhandlet i regel 102, stk. 4, eller
er det på anden måde uklart, på hvilken fortegnelse over
varer og tjenesteydelser den internationale ansøgning skal
baseres, opfordrer Kontoret ansøgeren til at fremkomme
med de krævede oplysninger inden for en af Kontoret fastsat
frist.
4.
Afhjælpes de i stk. 2 omhandlede mangler ikke eller
fremsættes de i stk. 3 omhandlede krævede oplysninger ikke
inden for den frist, som Kontoret har fastsat, træffer
Kontoret afgørelse om at afvise at fremsende den internationale ansøgning til Det Internationale Bureau.
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Regel 104

Regel 106

Fremsendelse af den internationale ansøgning

Sammenhæng mellem den internationale registrering
og den tilgrundliggende ansøgning eller registrering

Kontoret fremsender den internationale ansøgning til Det
Internationale Bureau sammen med den i artikel 3, stk. 1, i
Madrid-protokollen omhandlede bekræftelse, så snart den
internationale ansøgning opfylder de krav, der er fastsat i
regel 102 og 103 og i forordningens artikel 141 og 142.

Regel 105

Efterfølgende designering

1.
Kontoret opfordrer den ansøger, der begærer territorial
udstrækning efter den internationale registrering, jf. forordningens artikel 144, til at afhjælpe eventuelle mangler som
anført nedenfor inden for en af Kontoret fastsat frist:
a) begæringen om territorial udstrækning er ikke indgivet
på en af de blanketter, der er omhandlet i regel 102, stk.
1 og 2, og ikke indeholder alle de angivelser og oplysninger, der kræves i henhold til blanketten

1.
Kontoret giver Det Internationale Bureau meddelelse,
hvis der inden for fem år efter datoen for den internationale
registrering indtræffer den situation, at
a) den EF-varemærkeansøgning, som den internationale
registrering var baseret på, er blevet trukket tilbage, anses
for at være blevet trukket tilbage eller er blevet afvist ved
en endelig afgørelse
b) det EF-varemærke, som den internationale registrering
var baseret på, ikke længere har virkning, fordi der er
blevet givet afkald på det, eller fordi det ikke er blevet
fornyet, er blevet erklæret fortabt eller er blevet erklæret
ugyldigt af Kontoret ved en endelig afgørelse eller, på
grundlag af et modkrav under en sag om varemærkekrænkelse, af en EF-varemærkedomstol
c) den EF-varemærkeansøgning eller det EF-varemærke,
som den internationale registrering var baseret på, er
blevet opdelt i to ansøgninger eller registreringer.
2.

Den i stk. 1 omhandlede meddelelse skal omfatte:

a) nummeret på den internationale registrering
b) navnet på indehaveren af den internationale registrering

b) begæringen om territorial udstrækning indeholder ikke
nummeret på den internationale registrering, som den
vedrører
c) fortegnelsen over varer og tjenesteydelser er ikke
omfattet af den fortegnelse over varer og tjenesteydelser,
der er indeholdt i den internationale registrering, eller
d) den ansøger, der begærer territorial udstrækning, er ikke
i henhold til angivelserne på den internationale blanket
berettiget til at begære en designering via Kontoret efter
den internationale registrering i overensstemmelse med
artikel 2, stk. 1, nr. ii, og artikel 3ter, stk. 2, i Madridprotokollen.

2.
Afhjælpes de i stk. 1 omhandlede mangler ikke inden
for den af Kontoret fastsatte frist, træffer Kontoret afgørelse
om at afvise at fremsende begæringen om territorial
udstrækning fremsat efter den internationale registrering til
Det Internationale Bureau.

3.
Kontoret underretter den, der begærer territorial
udstrækning, om, hvornår Kontoret har modtaget begæringen om territorial udstrækning.

4.
Kontoret fremsender begæringen om territorial
udstrækning fremsat efter den internationale registrering til
Det Internationale Bureau, så snart de mangler, der er
omhandlet i stk. 1 i denne regel, er afhjulpet og kravene i
forordningens artikel 144, er opfyldt.

c) de omstændigheder og afgørelser, der berører den
tilgrundliggende ansøgning eller registrering samt den
faktiske dato for disse omstændigheder og afgørelser
d) i det i stk. 1, litra a) eller b), omhandlede tilfælde —
begæringen om at slette den internationale registrering
e) hvis den i stk. 1, litra a) eller b), omhandlede handling
kun berører den tilgrundliggende ansøgning eller registrering med hensyn til nogle af varerne og tjenesteydelserne — disse varer og tjenesteydelser eller de varer og
tjenesteydelser, som ikke er berørt
f) i det i stk. 1, litra c), omhandlede tilfælde — nummeret
på hver EF-varemærkeansøgning eller -registrering, der er
berørt.
3.
Kontoret giver Det Internationale Bureau meddelelse,
hvis der ved udløbet af perioden på fem år efter datoen for
den internationale registrering
a) verserer en klagesag vedrørende en undersøgers afgørelse
om at afslå den EF-varemærkeansøgning, som den internationale registrering var baseret på, i henhold til forordningens artikel 38
b) verserer en indsigelsesprocedure vedrørende den EF-varemærkeansøgning, som den internationale registrering var
baseret på
c) er indgivet begæring om, at det EF-varemærke, som den
internationale registrering var baseret på, erklæres fortabt
eller ugyldigt
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d) i EF-varemærkeregisteret er indført en oplysning om, at
der ved en EF-varemærkedomstol er blevet fremsat
modkrav med påstand om, at det EF-varemærke, som
den internationale registrering var baseret på, erklæres
fortabt eller ugyldigt, men der endnu ikke i registeret er
indført en henvisning til EF-varemærkedomstolens afgørelse om modkravet.
4.
Når de i stk. 3 omhandlede procedurer er afsluttet ved
en endelig afgørelse eller en indførelse i registeret, giver
Kontoret Det Internationale Bureau meddelelse herom i
overensstemmelse med stk. 2.
5.
Ved et EF-varemærke, som den internationale registrering var baseret på, forstås i stk. 1 og 3 også en EF-varemærkeregistrering som følge af en EF-varemærkeansøgning,
som den internationale ansøgning var baseret på.
Regel 107
Fornyelse
En international registrering fornyes direkte hos Det Internationale Bureau.

L 123/91

melse med andre krav i regel 108, opfordrer det indehaveren til at afhjælpe de konstaterede mangler inden for en af
Kontoret fastsat frist.
2.
Opfyldes de i stk. 1 omhandlede krav ikke inden for
den fastsatte frist, fortabes ancienniteten i forbindelse med
den internationale registrering. Vedrører manglerne kun
nogle af varerne og tjenesteydelserne, fortabes ancienniteten
kun for disse varers og tjenesteydelsers vedkommende.
3.
Kontoret giver Det Internationale Bureau meddelelse
om enhver fortabelse af anciennitet i henhold til stk. 2. Det
giver også Det Internationale Bureau meddelelse om enhver
tilbagetrækning eller begrænsning af påberåbelsen af anciennitet.
4.
Kontoret meddeler Benelux-landenes varemærkemyndighed eller den berørte medlemsstats centrale myndighed
for industriel ejendomsret, at der påberåbes anciennitet,
medmindre ancienniteten er erklæret for fortabt i henhold
til stk. 2.

Del B

Regel 110

International registrering, hvor det europæiske fællesskab
designeres

Påberåbelse af anciennitet for Kontoret

Regel 108
Påberåbelse af anciennitet i en international ansøgning
1.
Har ansøgeren i en international ansøgning i henhold
til forordningens artikel 148, stk. 1, påberåbt sig den
anciennitet, der knytter sig til et eller flere ældre registrerede
varemærker, jf. forordningens artikel 34, skal han som indehaver heraf inden tre måneder efter den dato, hvor Det
Internationale Bureau giver Kontoret meddelelse om den
internationale registrering, fremsende en kopi af den relevante registrering til Kontoret. Den kompetente myndighed
skal bekræfte, at der er tale om en nøjagtig kopi af den relevante registrering.
2.
Skal indehaveren af den internationale registrering lade
sig repræsentere i sager for Kontoret i henhold til forordningens artikel 88, stk. 2, skal den i stk. 1 omhandlede meddelelse indeholde udpegelsen af en befuldmægtiget som defineret i forordningens artikel 89, stk. 1.
3.
Kontorets præsident kan bestemme, at den dokumentation, som indehaveren skal forelægge, kan være mindre
fyldestgørende end krævet i henhold til stk. 1, forudsat at
Kontoret kan få de krævede oplysninger fra andre kilder.

1.
Indehaveren af en international registrering, hvor Det
Europæiske Fællesskab er designeret, kan direkte for
Kontoret påberåbe sig den anciennitet, der knytter sig til et
eller flere ældre registrerede varemærker, jf. forordningens
artikel 35, fra den dato, på hvilken Kontoret i henhold til
forordningens artikel 147, stk. 2, har bekendtgjort, at der
ikke er blevet meddelt afslag på beskyttelse af den internationale registrering, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret, eller at et eventuelt afslag er blevet tilbagekaldt, jf.
forordningens artikel 148, stk. 2.
2.
Påberåbes ancienniteten for Kontoret før den i stk. 1
omhandlede dato, anses påberåbelsen af anciennitet for at
være blevet modtaget af Kontoret på den i stk. 1 omhandlede dato.
3.
En begæring, hvori der påberåbes anciennitet i
henhold til artikel 148, stk. 2, i forordningen og i henhold
til stk. 1 skal indeholde:
a) en angivelse af, at påberåbelsen af anciennitet vedrører
en international registrering i henhold til Madrid-protokollen
b) registreringsnummeret på den internationale registrering

Undersøgelse af påberåbt anciennitet

c) navn og adresse på indehaveren af den internationale
registrering i overensstemmelse med regel 1, stk. 1, litra
b)

1.
Finder Kontoret, at påberåbelsen af anciennitet i
henhold til regel 108, stk. 1, ikke er i overensstemmelse
med forordningens artikel 34 eller ikke er i overensstem-

d) hvis indehaveren har udpeget en befuldmægtiget — den
befuldmægtigedes navn og forretningsadresse i overensstemmelse med regel 1, stk. 1, litra e)

Regel 109
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e) en angivelse af den eller de medlemsstater, i eller for
hvilke det ældre varemærke er registreret, datoen, fra
hvilken den relevante registrering havde virkning,
nummeret på den relevante registrering og de varer og
tjenesteydelser, for hvilke det ældre varemærke er registreret
f) hvis der ikke påberåbes anciennitet for alle de varer og
tjenesteydelser, der er indeholdt i den tidligere registrering — en angivelse af de varer og tjenesteydelser, for
hvilke der påberåbes anciennitet
g) en af den kompetente myndighed bekræftet nøjagtig
kopi af den relevante registrering
h) hvis indehaveren af den internationale registrering skal
lade sig repræsentere i sager for Kontoret i henhold til
forordningens artikel 88, stk. 2 — udpegelsen af en
befuldmægtiget som defineret i forordningens artikel 89,
stk. 1.
4.
Er betingelserne for påberåbelse af anciennitet som
omhandlet i stk. 3 ikke opfyldt, opfordrer Kontoret indehaveren af den internationale registrering til at afhjælpe manglerne. Afhjælpes manglerne ikke inden for en af Kontoret
fastsat frist, afviser Kontoret anmodningen.
5.
Har Kontoret godkendt den anmodning, hvori der
påberåbes anciennitet, giver den Det Internationale Bureau
meddelelse herom ved at oplyse om
a) nummeret på den pågældende internationale registrering
b) navnet på den eller de medlemsstater, i eller for hvilke(n)
det ældre varemærke er registreret
c) nummeret på den relevante registrering og
d) den dato, fra hvilken den relevante registrering fik virkning.
6.
Kontoret giver Benelux-landenes varemærkemyndighed eller den berørte medlemsstats centrale myndighed
for industriel ejendomsret meddelelse om den anmodning,
hvori der påberåbes anciennitet, når den er accepteret af
Kontoret.
7.
Kontorets præsident kan bestemme, at den dokumentation, som indehaveren af den internationale registrering
skal forelægge, kan være mindre fyldestgørende end krævet i
henhold til stk. 1, litra g), forudsat at Kontoret kan få de
krævede oplysninger fra andre kilder.

Regel 111
Afgørelser vedrørende anciennitet
Er påberåbelse af anciennitet, som er sket i overensstemmelse med forordningens artikel 148, stk. 1, eller som er
blevet meddelt i henhold til regel 110, stk. 5, blevet trukket
tilbage eller annulleret af Kontoret, giver Kontoret Det Internationale Bureau meddelelse herom.
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Regel 112

Undersøgelse af absolutte hindringer for registrering

1.
Konstaterer Kontoret ved undersøgelsen i henhold til
forordningens artikel 149, stk. 1, at det varemærke, som er
omfattet af den territoriale udstrækning til Det Europæiske
Fællesskab, i henhold til forordningens artikel 38, stk. 1, er
udelukket fra registrering for alle eller en del af de varer eller
tjenesteydelser, som det er registreret for af Det Internationale Bureau, sender Kontoret ex officio til Det Internationale
Bureau en meddelelse om foreløbigt afslag i henhold til
artikel 5, stk. 1 og 2, i Madrid-protokollen og regel 17, stk.
1, i de fælles gennemførelsesbestemmelser til Madrid-arrangementet og Madrid-protokollen.

Skal indehaveren af den internationale registrering lade sig
repræsentere i sager for Kontoret i henhold til forordningens
artikel 88, stk. 1, skal meddelelsen indeholde en opfordring
til at udpege en befuldmægtiget som defineret i forordningens artikel 89, stk. 1.

Meddelelsen om foreløbigt afslag skal indeholde en angivelse
af de grunde, den er baseret på, og en tidsfrist, inden for
hvilken indehaveren af den internationale registrering kan
indgive sine bemærkninger og, hvis det er relevant, skal
udpege en befuldmægtiget.

Tidsfristen begynder den dag, hvor Kontoret giver meddelelse om foreløbigt afslag.

2.
Konstaterer Kontoret ved undersøgelsen i henhold til
forordningens artikel 149, stk. 1, at registreringen af varemærket i henhold til forordningens artikel 38, stk. 2, skal
være betinget af, at indehaveren af den internationale registrering erklærer ikke at ville påberåbe sig eneret til de
bestanddele af varemærket, der mangler fornødent særpræg,
skal det i ex officio-meddelelsen om foreløbigt afslag på
beskyttelse i henhold til stk. 1 anføres, at den internationale
registrering ikke vil give beskyttelse, hvis den relevante
erklæring ikke fremsendes inden for den fastsatte tidsfrist.

3.
Konstaterer Kontoret ved undersøgelsen i henhold til
forordningens artikel 149, stk. 1, at den internationale registrering, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret, ikke
indeholder en angivelse af et andet sprog i henhold til regel
126 i nærværende forordning og regel 9, stk. 5, litra g), nr.
ii, i de fælles gennemførelsesbestemmelser til Madrid-arrangementet og Madrid-protokollen, sender Kontoret ex officio
til Det Internationale Bureau en meddelelse om foreløbigt
afslag i henhold til artikel 5, stk. 1 og 2, i Madrid-protokollen og regel 17, stk. 1, i de fælles gennemførelsesbestemmelser til Madrid-arrangementet og Madrid-protokollen. Stk.
1, andet, tredje og fjerde punktum, finder anvendelse.
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4. Afhjælper indehaveren af den internationale registrering ikke hindringerne for afslaget på beskyttelse inden for
den fastsatte frist, eller opfylder han ikke den i stk. 2 fastsatte betingelse, eller undlader han at udpege en befuldmægtiget eller at angive et andet sprog, træffer Kontoret
afgørelse om at afslå beskyttelse af samtlige eller en del af
de varer og tjenesteydelser, som den internationale registrering vedrører. Afgørelsen kan påklages i henhold til forordningens artikel 57-63.
5. Har Kontoret indtil begyndelsen af den i forordningens
artikel 151, stk. 2, omhandlede indsigelsesperiode ikke ex
officio meddelt foreløbigt afslag i henhold til stk. 1, sender
Kontoret en erklæring om meddelelse af beskyttelse til Det
Internationale Bureau med oplysning om, at undersøgelsen
af absolutte hindringer for registrering i henhold til forordningens artikel 38 er afsluttet, men at den internationale
registrering stadig kan gøres til genstand for indsigelser eller
bemærkninger fra tredjemand.
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for Domstolen i henhold til forordningens artikel 63 —
at der er givet afslag på beskyttelse af varemærket i Det
Europæiske Fællesskab
c) hvis afslaget i henhold til litra a) eller b) kun vedrører en
del af varerne og tjenesteydelserne — de varer og tjenesteydelser, for hvilke varemærket er beskyttet i Det Europæiske Fællesskab.

Regel 114
Indsigelsesprocedure
1.
Gøres der indsigelse mod en international registrering,
hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret i henhold til
forordningens artikel 151, skal indsigelsesskrivelsen indeholde:

Regel 113

a) nummeret på den internationale registrering, som der
gøres indsigelse imod

Meddelelse ex officio af foreløbige afslag til Det Internationale Bureau

b) en angivelse af de varer og tjenesteydelser, der er anført i
den internationale registrering, som der gøres indsigelse
imod

1.
Meddelelsen ex officio om foreløbigt afslag på beskyttelse af den internationale registrering i sin helhed eller
delvis i henhold til regel 112 sendes til Det Internationale
Bureau og skal indeholde:
a) nummeret på den internationale registrering
b) alle de grunde, som det foreløbige afslag er baseret på,
samt en henvisning til de pågældende bestemmelser i
forordningen
c) en oplysning om, at det foreløbige afslag på beskyttelse
vil blive bekræftet ved en afgørelse truffet af Kontoret,
hvis indehaveren af den internationale registrering ikke
afhjælper grundene til afslaget ved at indgive sine
bemærkninger til Kontoret inden for to måneder fra den
dato, hvor Kontoret giver meddelelse om det foreløbige
afslag
d) hvis det foreløbige afslag kun vedrører en del af varerne
og tjenesteydelserne — en angivelse af disse varer og
tjenesteydelser.
2.
For hver meddelelse ex officio af foreløbigt afslag i
henhold til stk. 1, og forudsat at tidsfristen for at gøre indsigelse er udløbet, og at der ikke i henhold til regel 115, stk.
1, er meddelt foreløbigt afslag på grundlag af en indsigelse,
meddeler Kontoret Det Internationale Bureau følgende:
a) hvis det foreløbige afslag som følge af behandlingen ved
Kontoret er blevet trukket tilbage — at varemærket er
beskyttet i Det Europæiske Fællesskab
b) hvis en afgørelse om afslag på beskyttelse af varemærket
er blevet endelig i givet fald efter en klage i henhold til
forordningens artikel 57 eller en indbringelse af sagen

c) navnet på indehaveren af den internationale registrering
d) de i regel 15, stk. 2, litra b), c) og d), og stk. 3, anførte
oplysninger og elementer.
2.
Regel 15, stk. 1, og regel 16-22 finder anvendelse med
følgende tilpasninger:
a) en ansøgning om registrering af EF-varemærket skal
forstås som en international registrering
b) en tilbagetrækning af ansøgningen om registrering af EFvaremærket skal forstås som afkald på den internationale
registrering for Det Europæiske Fællesskabs vedkommende
c) ansøgeren skal forstås som indehaveren af den internationale registrering.
3.
Indgives indsigelsesskrivelsen før udløbet af den
periode på seks måneder, der er omhandlet i forordningens
artikel 151, stk. 2, anses indsigelsesskrivelsen at være
indgivet den første dag efter udløbet af perioden på seks
måneder. Anvendelsen af forordningens artikel 42, stk. 3,
andet punktum, berøres ikke heraf.
4.
Skal indehaveren af den internationale registrering lade
sig repræsentere i sager for Kontoret i henhold til forordningens artikel 88, stk. 2, og har han ikke allerede udpeget en
befuldmægtiget som defineret i forordningens artikel 89,
stk. 1, skal meddelelsen om indsigelsen til indehaveren af
den internationale registrering i henhold til regel 19 indeholde en opfordring til at udpege en befuldmægtiget som
defineret i forordningens artikel 89, stk. 1, inden to
måneder fra datoen for modtagelsen af meddelelsen.
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Udpeger indehaveren af den internationale registrering ikke
en befuldmægtiget inden for denne periode, træffer Kontoret
afgørelse om at afslå beskyttelsen af den internationale registrering.
5. Indsigelsesproceduren udsættes, hvis der ex officio
meddeles eller er blevet meddelt foreløbigt afslag på beskyttelsen i henhold til regel 112. Fører det foreløbige afslag,
som er meddelt ex officio, til en afgørelse om at afslå
beskyttelse af varemærket, som er blevet endelig, træffer
Kontoret ikke afgørelse om indsigelsen, tilbagebetaler indsigelsesgebyret og træffer ikke afgørelse om fordeling af
omkostningerne.

Regel 115

for Domstolen i henhold til forordningens artikel 63 —
at der er givet afslag på beskyttelse af varemærket i Det
Europæiske Fællesskab
c) hvis afslaget i henhold til litra a) eller b) kun vedrører en
del af varerne og tjenesteydelserne — de varer og tjenesteydelser, for hvilke varemærket er beskyttet i Det Europæiske Fællesskab.
6.
Er der for en og samme internationale registrering
meddelt mere end et foreløbigt afslag i henhold til regel
112, stk. 1 og 2, eller stk. 1 i denne regel skal den i stk. 5 i
denne regel omhandlede meddelelse vedrøre det fuldstændige eller delvise afslag på beskyttelse af varemærket efter
afslutningen af alle procedurerne i henhold til forordningens
artikel 149 og 151.

Meddelelse om foreløbigt afslag på grundlag af en indsigelse
1.
Rejses der for Kontoret indsigelse mod en international
registrering i henhold til forordningens artikel 151, stk. 2,
eller anses en sådan indsigelse for at være rejst i overensstemmelse med regel 114, stk. 3, sender Kontoret til Det
Internationale Bureau en meddelelse om foreløbigt afslag på
beskyttelse på grundlag af en indsigelse.
2.
Meddelelsen om foreløbigt afslag på beskyttelse på
grundlag af en indsigelse skal indeholde:
a) nummeret på den internationale registrering
b) en angivelse af, at afslaget er baseret på, at der er gjort
indsigelse gældende, samt en henvisning til de bestemmelser i forordningens artikel 8, som ligger til grund for
indsigelsen
c) navn og adresse på indsigeren
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Regel 116
Meddelelse om tildeling af beskyttelse
1.
Har Kontoret ikke givet meddelelse ex officio af foreløbigt afslag i henhold til regel 112, og har Kontoret ikke
modtaget nogen indsigelse inden for den i forordningens
artikel 151, stk. 2, fastsatte indsigelsesfrist, og har Kontoret
ikke givet meddelelse ex officio af foreløbigt afslag som
følge af de indgivne bemærkninger fra tredjemand, sender
Kontoret en yderligere meddelelse om tildeling af beskyttelse
til Det Internationale Bureau med oplysning om, at varemærket er beskyttet i Det Europæiske Fællesskab.
2.
Ved anvendelsen af forordningens artikel 146, stk. 2,
har den yderligere meddelelse om tildeling af beskyttelse,
der er omhandlet i stk. 1, samme virkning som Kontorets
meddelelse om, at en meddelelse om afslag er blevet trukket
tilbage.

3.
Sker indsigelsen på grundlag af en varemærkeansøgning eller -registrering, skal den i stk. 2 omhandlede meddelelse indeholde følgende oplysninger:

Regel 117

i) ansøgningsdatoen, registreringsdatoen og en eventuel
prioritetsdato

Meddelelse om ugyldiggørelse til Det Internationale
Bureau

ii) journalnummeret og registreringsnummeret, hvis dette
er forskelligt herfra

1.
Er virkningerne af en international registrering, hvor
Det Europæiske Fællesskab er designeret, i henhold til
forordningens artikel 56 eller 96 og artikel 153 blevet
erklæret ugyldige, og er en sådan afgørelse blevet endelig,
giver Kontoret Det Internationale Bureau meddelelse herom.

iii) navn og adresse på indehaveren
iv) en gengivelse af varemærket og
v) fortegnelsen over varer og tjenesteydelser, som indsigelsen er rettet imod.
4.
Vedrører det foreløbige afslag kun en del af varerne og
tjenesteydelserne, skal den i stk. 2 omhandlede meddelelse
indeholde en angivelse af disse varer og tjenesteydelser.
5.
Kontoret oplyser Det Internationale Bureau om
følgende:
a) hvis det foreløbige afslag som følge af indsigelsen er
blevet trukket tilbage — at varemærket er beskyttet i Det
Europæiske Fællesskab
b) hvis en afgørelse om afslag på beskyttelse af varemærket
er blevet endelig i givet fald efter en klage i henhold til
forordningens artikel 57 eller en indbringelse af sagen

2.

Meddelelsen skal dateres og indeholde:

a) en angivelse af, at Kontoret har truffet afgørelse om ugyldiggørelse, eller en angivelse af den EF-varemærkedomstol, som har truffet afgørelse om ugyldiggørelse
b) en angivelse af, om ugyldiggørelsen er erklæret i form af
en fortabelse af rettighederne tilhørende indehaveren af
den internationale registrering, i form af en erklæring
om, at varemærket er ugyldigt som følge af absolutte
hindringer for registrering, eller i form af en erklæring
om, at varemærket er ugyldigt som følge af relative
hindringer for registrering
c) en angivelse af, at ugyldiggørelsen ikke længere kan
påklages
d) nummeret på den internationale registrering
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e) navnet på indehaveren af den internationale registrering
f) hvis ugyldiggørelsen ikke vedrører alle varerne og tjenesteydelserne — de varer og tjenesteydelser, som ugyldiggørelsen vedrører, eller de varer og tjenesteydelser, som
ugyldiggørelsen ikke vedrører
g) datoen for ugyldiggørelseserklæringen samt en angivelse
af, om ugyldiggørelsen får virkning fra denne dato eller
med tilbagevirkende kraft.
Regel 118
Retsvirkninger af registrering af overdragelser
Ved anvendelsen af forordningens artikel 17, sammenholdt
med artikel 23, stk. 1 eller 2, og artikel 24, erstatter en registrering af en ændring af den internationale registrerings
indehaver i det internationale register en registrering af en
overdragelse i EF-varemærkeregisteret.
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gsmærke eller et garantimærke, behandles den internationale
registrering, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret,
som et EF-fællesmærke.
2.
Indehaveren af den internationale registrering skal
forelægge bestemmelserne for varemærkets benyttelse, jf.
artikel 65 i forordningen og regel 43, direkte for Kontoret
inden for en periode på to måneder fra den dato, hvor Det
Internationale Bureau giver Kontoret meddelelse om den
internationale registrering.
3.
Der skal også udstedes en meddelelse ex officio om
foreløbigt afslag i henhold til regel 112
a) hvis en af de i forordningens artikel 66, stk. 1, eller 2,
sammenholdt med artikel 66, stk. 3, nævnte grunde for
afslag foreligger
b) hvis bestemmelserne for mærkets benyttelse ikke er
blevet forelagt i overensstemmelse med stk. 2.
Regel 112, stk. 2 og 3, og regel 113 finder anvendelse.

Regel 119
Retsvirkninger af registrering af licenser og andre
rettigheder
Ved anvendelsen af forordningens artikel 19, 20, 21 og 22,
sammenholdt med artikel 23 og artikel 24, erstatter en registrering af en licens eller en begrænsning af indehaverens
rådighedsret over den internationale registrering i det internationale register registreringen af en licens, en tinglig
rettighed, en tvangsfuldbyrdelsesforanstaltning eller konkursbehandling i EF-varemærkeregisteret.
Regel 120
Undersøgelse af anmodninger om registrering af overdragelser, licenser eller begrænsninger af indehaverens
rådighedsret
1.
Indgives en begæring om registrering af en ændring af
ejerforhold, en licens eller en begrænsning af indehaverens
rådighedsret via Kontoret af en anden person end indehaveren af den internationale registrering, afviser Kontoret at
videresende begæringen til Det Internationale Bureau, hvis
begæringen ikke er ledsaget af dokumentation for overdragelsen, licensen eller begrænsningen af rådighedsretten.
2.
Indgives en begæring om registrering af en ændring
eller slettelse af en licens eller en fjernelse af en begrænsning
af indehaverens rådighedsret via Kontoret af indehaveren af
den internationale registrering, afslår Kontoret at videresende begæringen til Det Internationale Bureau, hvis begæringen ikke er ledsaget af dokumentation for, at licensen
ikke længere eksisterer eller er blevet ændret, eller at
begrænsningen af rådighedsretten er blevet fjernet.
Regel 121
Fællesmærker
1.
Er det i den internationale registrering angivet, at den
er baseret på en oprindelig ansøgning eller en oprindelig
registrering, som vedrører et fællesmærke, et certificerin-

4.
Meddelelser om ændringer af bestemmelserne for
mærkets benyttelse i henhold til forordningens artikel 69
offentliggøres i EF-Varemærketidende.

Regel 122
Overgang af en international registrering til en national
varemærkeansøgning
1.
En anmodning om overgang af en international registrering, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret, til
en national varemærkeansøgning i henhold til forordningens
artikel 108 og 154 skal indeholde:
a) registreringsnummeret på den internationale registrering
b) datoen for den internationale registrering eller den dato,
hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret efter den
internationale registrering i henhold til artikel 3ter, stk.
2, i Madrid-protokollen og, hvis det er relevant, oplysninger om, hvorvidt der er påberåbt prioritet for den
internationale registrering i henhold til forordningens
artikel 154, stk. 2, og oplysninger om, hvorvidt der er
påberåbt anciennitet i henhold til forordningens artikel
34, 35 og 148
c) de oplysninger og elementer, der er omhandlet i regel
44, stk. 1, litra a), b), f) og g), og, hvis det er relevant,
litra h) og k), og stk. 2.
2.
Er der anmodet om overgang i henhold til forordningens artikel 108, stk. 5, og artikel 154 efter en manglende
fornyelse af den internationale registrering, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret, skal den i stk. 1 omhandlede ansøgning indeholde en oplysning herom og datoen,
på hvilken beskyttelsen udløb. Den periode på tre måneder,
der er nævnt i forordningens artikel 108, stk. 5, begynder
på dagen efter den sidste dag, hvor fornyelsen stadig kan
gennemføres i henhold til Madrid-protokollens artikel
7, stk. 4
3.
Regel 45, regel 46, stk. 2, litra a) og c), og regel 47,
finder tilsvarende anvendelse.
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Regel 123
Omdannelse af en international registrering til designering af en medlemsstat, der er part i Madrid-protokollen eller Madrid-arrangementet
1.
En anmodning om omdannelse af en international
registrering, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret,
til en designering af en medlemsstat, der er part i Madridprotokollen eller Madrid-arrangementet, i henhold til forordningens artikel 154 skal indeholde de oplysninger og
elementer, der er omhandlet i regel 122, stk. 1 og 2.
2.
Regel 45 finder tilsvarende anvendelse. Kontoret
afviser også anmodningen om omdannelse, hvis betingelsen
om angivelse af den medlemsstat, som er part i Madridprotokollen, eller den medlemsstat, som er part i Madridarrangementet, ikke var opfyldt både på datoen for designeringen af Det Europæiske Fællesskab og på den dato, hvor
anmodningen om omdannelse blev modtaget eller i henhold
til forordningens artikel 109, stk. 1, andet punktum, anses
for modtaget af Kontoret.
3.
Regel 46, stk. 2, litra a) og c), finder tilsvarende anvendelse. Offentliggørelsen af anmodningen om omdannelse
skal også indeholde en oplysning om, at der er blevet
anmodet om omdannelse til designering af en medlemsstat,
der er part i Madrid-protokollen eller Madrid-arrangementet,
i henhold til forordningens artikel 154.
4.
Opfylder anmodningen om omdannelse kravene i
forordningen og disse regler, sender Kontoret den straks til
Det Internationale Bureau. Kontoret giver indehaveren af
den internationale registrering meddelelse om datoen for
afsendelsen.

Regel 124
Omdannelse af en international registrering, hvor Det
Europæiske Fællesskab er designeret, til en EF-varemærkeansøgning
1.
For at en EF-varemærkeansøgning kan anses for en
omdannelse af en international registrering, som er blevet
annulleret af Det Internationale Bureau på begæring af den
oprindelige varemærkemyndighed i henhold til Madridprotokollens artikel 9quinquies og i overensstemmelse med
forordningens artikel 156, skal den indeholde en oplysning
herom. Oplysningen skal indgives samtidig med ansøgningen.
2.
Ansøgningen skal ud over de i regel 1 omhandlede
oplysninger og elementer indeholde
a) nummeret på den internationale registrering, som er
blevet annulleret
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d) hvis det er relevant, den dato, hvor der påberåbes prioritet i den internationale ansøgning, således som den er
registreret i Det Internationale Bureaus internationale
register.
3.
Konstaterer Kontoret ved undersøgelsen i henhold til
regel 9, stk. 3, at ansøgningen ikke blev indgivet inden tre
måneder fra den dato, hvor den internationale registrering
blev annulleret af Det Internationale Bureau, eller at de varer
og tjenesteydelser, for hvilke EF-varemærket skal registreres,
ikke er omfattet af fortegnelsen over varer og tjenesteydelser, for hvilke den internationale registrering var registreret for Det Europæiske Fællesskab, opfordrer Kontoret
ansøgeren til at afhjælpe de anførte mangler, specielt til at
begrænse fortegnelsen over varer og tjenesteydelser til de
varer og tjenesteydelser, som har været omfattet af fortegnelsen over varer og tjenesteydelser, for hvilke den internationale registrering blev registreret for Det Europæiske Fællesskab, inden for en af Kontoret fastsat frist.
4.
Afhjælpes de i stk. 3 omhandlede mangler ikke inden
for den fastsatte frist, fortabes rettigheden til datoen for den
internationale registrering eller til datoen for den territoriale
udstrækning og til den eventuelle prioritetsdato for den
internationale registrering.

De l C
Meddelelser

Regel 125
Meddelelser til Det Internationale Bureau og elektroniske formularer
1.
Meddelelser til Det Internationale Bureau skal foretages
på en måde og i et format, som er aftalt mellem Det Internationale Bureau og Kontoret, fortrinsvis ad elektronisk vej.
2.
Ved formularer forstås også formularer i elektronisk
form.

Regel 126
Brug af sprog
Ved anvendelsen af forordningen og disse regler på internationale registreringer, hvor Det Europæiske Fællesskab er
designeret, skal det sprog, hvorpå den internationale ansøgning indgives, være sagsbehandlingssproget som defineret i
forordningens artikel 115, stk. 4, og det andet sprog, der er
anført i den internationale ansøgning, skal være det andet
sprog som defineret i forordningens artikel 115, stk. 3.«

b) den dato, hvor den internationale registrering blev annulleret af Det Internationale Bureau
c) datoen for den internationale registrering i henhold til
Madrid-protokollens artikel 3, stk. 4, eller datoen for
registrering af den territoriale udstrækning til Det Europæiske Fællesskab efter den internationale registrering i
henhold til Madrid-protokollens artikel 3ter, stk. 2, alt
efter det enkelte tilfælde

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på den dato, på hvilken
Madrid-protokollen træder i kraft for Det Europæiske Fællesskab. Datoen for denne forordnings ikrafttrædelse offentliggøres
i Den Europæiske Unions Tidende.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 26. april 2004.
På Kommissionens vegne
Frederik BOLKESTEIN

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 783/2004
af 26. april 2004
om ændring af forordning (EF) nr. 1555/96 for så vidt angår de mængder, der udløser tillægstold
for agurker og kirsebær, undtagen surkirsebær
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

mængder, som udløser tillægstold for agurker og
kirsebær, undtagen surkirsebær, idet der tages hensyn til
den nye situation som følge af udvidelsen af EU pr. 1.
maj 2004.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28.
oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og
grøntsager (1), særlig artikel 33, stk. 4, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1555/96 af 30.
juli 1996 om gennemførelsesbestemmelser til ordningen
for anvendelse af tillægsimporttold for frugt og
grøntsager (2) er der fastsat tilsyn med importen af de i
bilaget anførte produkter. Tilsynet sker efter de bestemmelser, der er fastsat i artikel 308d i 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 (3).
I forbindelse med anvendelsen af artikel 5, stk. 4, i den
landbrugsaftale (4), der er indgået som led i de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, bør
der på grundlag af de seneste disponible oplysninger for
2000, 2001 og 2002 foretages ændringer af de

(3)

Forordning (EF) nr. 1555/96 bør derfor ændres.

(4)

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Bilaget til forordning (EF) nr. 1555/96 affattes som angivet i
bilaget til nærværende forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra den 1. maj 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 26. april 2004.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 297 af 21.11.1996, s. 1. Forordning senest ændret ved
Kommissionens forordning (EF) nr. 47/2003 (EFT L 7 af 11.1.2003,
s. 64).
2
( ) EFT L 193 af 3.8.1996, s. 1. Forordning senest ændret ved forordning (EF) nr. 555/2004 (EUT L 89 af 26.3.2004, s. 6).
(3) EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1. Forordning senest ændret ved
forordning (EF) nr. 2286/2003 (EUT L 343 af 31.12.2003, s. 1).
(4) EFT L 336 af 23.12.1994, s. 22.
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BILAG
»BILAG
Varebeskrivelsen anses kun for at være vejledende, jf. dog reglerne for fortolkningen af den kombinerede nomenklatur.
Tillægstoldens anvendelsesområde bestemmes inden for rammerne af dette bilag af KN-koderne, således som disse er
affattet på tidspunktet for denne forordnings vedtagelse. Hvis der er et »ex« foran koden, bestemmes tillægstoldens anvendelsesområde både af KN-koden og af den tilsvarende anvendelsesperiode.
Løbenummer

KN-kode

78.0015
78.0020

ex 0702 00 00

78.0065
78.0075

ex 0707 00 05

78.0085

ex 0709 10 00

78.0100

Varebeskrivelse

Tomater

Anvendelsesperiode

— fra 1. oktober til 31. maj

Udløsningsmængder
(tons)

206 245

— fra 1. juni til 30. september

10 586

Agurker

— fra 1. maj til 31. oktober
— fra 1. november til 30. april

11 924
8 560

Artiskokker

— fra 1. november til 30. juni

1 357

0709 90 70

Courgetter

— fra 1. januar til 31. december

78.0110

ex 0805 10 10
ex 0805 10 30
ex 0805 10 50

Appelsiner

— fra 1. december til 31. maj

404 503

78.0120

ex 0805 20 10

Klementiner

— fra 1. november til udgangen af februar

164 111

78.0130

ex
ex
ex
ex

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

— fra 1. november til udgangen af februar

89 273

78.0155
78.0160

ex 0805 50 10

Citroner

— fra 1. juni til 31. december
— fra 1. januar til 31. maj

196 383
64 351

78.0170

ex 0806 10 10

Spisedruer

— fra 21. juli til 20. november

62 108

78.0175

ex 0808 10 20
ex 0808 10 50
ex 0808 10 90

Æbler

— fra 1. januar til 31. august

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

78.0180

— fra 1. september til 31. december

18 056

638 996

25 380

78.0220
78.0235

ex 0808 20 50

Pærer

— fra 1. januar til 30. april
— fra 1. juli til 31. december

251 007
84 984

78.0250

ex 0809 10 00

Abrikoser

— fra 1. juni til 31. juli

24 312

78.0265

ex 0809 20 95

Kirsebær, undtagen surkirsebær

— fra 21. maj til 10. august

32 863

78.0270

ex 0809 30

Ferskner, herunder blodferskner og nektariner

— fra 11. juni til 30. september

113 101

78.0280

ex 0809 40 05

Blommer

— fra 11. juni til 30. september

18 236«
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 784/2004
af 26. april 2004
om fastsættelse af Fællesskabets produktions- og importpriser for nelliker og roser ved anvendelse
af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Cypern, Israel,
Jordan og Marokko samt på Vestbredden og i Gazastriben
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 4088/87 af
21. december 1987 om betingelserne for anvendelse af præferencetold ved indførsel af visse af blomsterdyrkningens
produkter med oprindelse i Cypern, Israel, Jordan og Marokko
samt på Vestbredden og i Gazastriben (1), særlig artikel 5, stk.
2, litra a), og
ud fra følgende betragtning:
Efter artikel 2, stk. 2, og artikel 3 i forordning (EØF) nr. 4088/
87 fastsættes Fællesskabets produktions- og importpriser hver
anden uge for enkelt- (standard) og mangeblomstrede (spray)
nelliker og stor- og småblomstrede roser, og de anvendes i
perioder på to uger. Efter artikel 1b i Kommissionens
forordning (EØF) nr. 700/88 af 17. marts 1988 om visse
gennemførelsesbestemmelser for ordningen for indførsel til
Fællesskabet af visse af blomsterdyrkningens produkter med
oprindelse i Cypern, Israel, Jordan og Marokko samt på

Vestbredden og i Gazastriben (2), fastsættes disse priser for
perioder af to uger på grundlag af vejede oplysninger, som
medlemsstaterne meddeler. Det er vigtigt, at disse straks fastsættes, så at den told, der skal anvendes, kan beregnes. Denne
forordning bør derfor straks træde i kraft —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Fællesskabets produktions- og importpriser for enkelt- (standard) og mangeblomstrede (spray) nelliker og stor- og
småblomstrede roser, jf. artikel 1b i forordning (EØF) nr. 700/
88, fastsættes for en periode på to uger som angivet i bilaget.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 27. april 2004.
Den anvendes fra den 29. april til den 11. maj 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 26. april 2004.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug

(1) EFT L 382 af 31.12.1987, s. 22. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1300/97 (EFT L 177 af 5.7.1997, s. 1).

(2) EFT L 72 af 18.3.1988, s. 16. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
2062/97 (EFT L 289 af 22.10.1997, s. 1).
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BILAG
til Kommissionens forordning af 26. april 2004 om fastsættelse af Fællesskabets produktions- og importpriser
for nelliker og roser ved anvendelse af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med
oprindelse i Cypern, Israel, Jordan og Marokko samt på Vestbredden og i Gazastriben
(EUR pr. 100 stk.)
Periode: 29. april til 11. maj 2004
Enkeltblomstrede
nelliker
(standard)

Mangeblomstrede
nelliker
(spray)

Storblomstrede roser

Småblomstrede roser

13,13

10,00

24,08

13,89

Enkeltblomstrede
nelliker
(standard)

Mangeblomstrede
nelliker
(spray)

Storblomstrede roser

Småblomstrede roser

Israel

—

—

—

—

Marokko

—

—

—

—

Cypern

—

—

—

—

Jordan

—

—

—

—

6,37

—

—

—

Fællesskabets produktionspris

Fællesskabets importpris

Vestbredden og Gazastriben
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II
(Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

RÅDET

RÅDETS AFGØRELSE
af 21. april 2004
om beskikkelse af et dansk medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
(2004/395/EF, Euratom)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 259,
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 167,
under henvisning til Rådets afgørelse 2002/758/EF, Euratom af 17. september 2002 om beskikkelse af
medlemmerne af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg for perioden fra den 21. september 2002
til den 20. september 2006 (1),
i betragtning af, at en plads som medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg er blevet ledig
efter Elly KJEMS HOVEs fratræden, der blev meddelt Rådet den 16. januar 2004;
under henvisning til den kandidatliste, som den danske regering har forelagt, og
efter at have indhentet udtalelse fra Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber —
TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel
Henrik FALLESEN beskikkes som medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg som efterfølger for Elly KJEMS HOVE for den resterende del af dennes mandatperiode, dvs. indtil den 20. september
2006.

Udfærdiget i Luxembourg, den 21. april 2004.
På Rådets vegne
J. WALSH

Formand

(1) EFT L 253 af 21.9.2002, s. 9.

27.4.2004

Den Europæiske Unions Tidende

DA

L 123/103

RÅDETS AFGØRELSE
af 21. april 2004
om beskikkelse af et finsk medlem af og en finsk suppleant til Regionsudvalget
(2004/396/EF)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 263,
under henvisning til indstillingen fra Finlands regering, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Medlemmerne af og suppleanterne til Regionsudvalget beskikkes i henhold til Rådets afgørelse
2002/60/EF af 22. januar 2002 (1).

(2)

Der er blevet en plads ledig som medlem af Regionsudvalget, efter at Hasse SVENSSON er trådt
tilbage, hvilket Rådet blev underrettet om den 10. november 2003, og der er blevet en plads ledig
som suppleant til Regionsudvalget, efter at Britt LUNDBERG er trådt tilbage, hvilket Rådet blev
underrettet om den 17. februar 2004 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel
Følgende udnævnes:
a) Britt LUNDBERG, medlem af Ålands provinsparlament, udnævnes til medlem som efterfølger for Hasse
SVENSSON
b) Carina AALTONEN, medlem af Ålands provinsparlament, udnævnes til suppleant som efterfølger for
Britt LUNDBERG
for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 25. januar 2006.

Udfærdiget i Luxembourg, den 21. april 2004.
På Rådets vegne
J. WALSH

Formand

(1) EFT L 24 af 26.1.2002, s. 38.
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RÅDETS AFGØRELSE
af 21. april 2004
om beskikkelse af en suppleant til Regionsudvalget
(2004/397/EF)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 263,
under henvisning til indstillingen fra Spaniens regering, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Medlemmerne af og suppleanterne til Regionsudvalget beskikkes i henhold til Rådets afgørelse
2002/60/EF af 22. januar 2002.

(2)

Der er blevet en plads ledig som suppleant til Regionsudvalget, efter at Joan CARRETERO i GRAU
er trådt tilbage, hvilket Rådet blev underrettet om den 29. marts 2004 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel
Pere ESTEVE i ABAD, Consejero de Comercio Turismo y Consumo, Generalitat de Cataluña, beskikkes som
suppleant til Regionsudvalget som efterfølger for Joan CARRETERO i GRAU for den resterende del af
dennes mandatperiode, dvs. indtil den 25. januar 2006.

Udfærdiget i Luxembourg, den 21. april 2004.
På Rådets vegne
J. WALSH

Formand
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RÅDETS AFGØRELSE
af 21. april 2004
om beskikkelse af et belgisk medlem af Regionsudvalget
(2004/398/EF)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 263,
under henvisning til indstillingen fra Belgiens regering, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Medlemmerne af og suppleanterne til Regionsudvalget beskikkes i henhold til Rådets afgørelse
2002/60/EF af 22. januar 2002 (1).

(2)

Der er efter udløbet af Daniel DUCARMEs mandatperiode blevet en plads ledig som medlem af Regionsudvalget, hvilket Rådet blev underrettet om den 25. marts 2004 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel
Jacques SIMONET, ministerpræsident for regeringen for hovedstadsregionen Bruxelles, med ansvar for
lokalstyre, fysisk planlægning, monumenter og bevaringsværdige områder, byfornyelse og videnskabelig
forskning, beskikkes som medlem af Regionsudvalget som efterfølger for Daniel DUCARME for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 25. januar 2006.

Udfærdiget i Luxembourg, den 21. april 2004.
På Rådets vegne
J. WALSH

Formand

(1) EFT L 24 af 26.1.2002, s. 38.
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RÅDETS AFGØRELSE
af 21. april 2004
om beskikkelse af et nederlandsk medlem af og fem nederlandske suppleanter til Regionsudvalget
(2004/399/EF)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 263,
under henvisning til indstillingen fra den nederlandske regering,
og
ud fra følgende betragtninger:

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel
a) R. L. VREEMAN, burgemeester van Zaansted, beskikkes som
medlem af Regionsudvalget som efterfølger for hr. KESSEN
for den resterende del af dennes mandatperiode, dvs. indtil
den 25. januar 2006.

— mandatet for hr. VAN DER SLUIJS er udløbet, hvilket
Rådet blev underrettet om den 30. marts 2004

b) Følgende personer beskikkes som suppleanter for Regionsudvalget
— A. B. SAKKERS, burgemeester van Eindhoven, som efterfølger for hr. VAN DER SLUIJS
— N. P. M. SCHOOF, burgemeester van Alphen, som efterfølger for hr. VERBEEK
— hr. LIDT DE JEUDE, burgemeester van Deventer, som
efterfølger for fru VLIETSTRA
— G. B. M. LEERS, burgemeester van Maastricht, som efterfølger for fru HAVEMAN
— G. P. H. HUFFNAGEL, wethouder van Amsterdam, som
efterfølger for hr. DALES

— mandatet for hr. VERBEEK er udløbet, hvilket Rådet
blev underrettet om den 30. marts 2004

for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 25.
januar 2006.

(1)

Medlemmerne af og suppleanterne til Regionsudvalget
beskikkes i henhold til Rådets afgørelse 2002/60/EF af
22. januar 2002 (1).

(2)

Der er blevet en plads ledig som medlem af Regionsudvalget, efter at hr. KESSEN er trådt tilbage, hvilket Rådet
blev underrettet om den 6. oktober 2003, og der er
blevet fem pladser ledige som suppleanter til Regionsudvalget, efter at

— fru VLIETSTRA er trådt tilbage, hvilket Rådet blev
underrettet om den 8. juli 2004
— fru HAVEMAN er trådt tilbage, hvilket Rådet blev
underrettet om den 26. januar 2004
— mandatet for hr. DALES er udløbet, hvilket Rådet
blev underrettet om den 30. marts 2004 —

(1) EFT L 24 af 26.1.2002, s. 38.

Udfærdiget i Luxembourg, den 21. april 2004.
På Rådets vegne
J. WALSH

Formand
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KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 26. april 2004
om medlemsstaternes forlængelse af midlertidige godkendelser af det nye aktive stof profoxydim
(meddelt under nummer K(2004) 1512)
(EØS-relevant tekst)

(2004/400/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

anvendelsesformål, som ansøgeren har foreslået. Den 28.
marts 2001 forelagde den rapporterende medlemsstat et
udkast til en vurderingsrapport for Kommissionen.

(4)

Gennemgangen af dossieret fortsætter, efter at den
rapporterende medlemsstat forelagde udkastene til
vurderingsrapporter for Kommissionen, og det vil ikke
være muligt at afslutte evalueringen af dossieret inden
for den periode, der er fastsat i Rådets direktiv 91/414/
EØF.

(5)

Da den hidtidige evaluering ikke giver anledning til
umiddelbar bekymring, bør medlemsstaterne kunne
forlænge de midlertidige godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder profoxydim, med en periode
på 24 måneder i overensstemmelse med artikel 8 i
direktiv 91/414/EØF, så undersøgelsen af dossieret kan
fortsætte. Det forventes, at evalueringen kan afsluttes, og
der kan træffes beslutning om eventuel optagelse af
profoxydim i bilag I inden for 24 måneder.

(6)

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

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli
1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig
artikel 8, stk. 1, fjerde afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

(3)

1

I henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF
modtog Spanien i marts 1998 fra BASF AG en ansøgning om at få optaget det aktive stof profoxydim (tidligere benævnt clefoxydim, BAS 625H) i bilag I til direktiv
91/414/EØF. Ved beslutning 1999/43/EF (2) blev det
bekræftet, at dossieret var »fuldstændigt« og således
kunne anses for principielt at opfylde data- og informationskravene i bilag II og III til direktivet.

Bekræftelsen af, at dossieret er fuldstændigt, er en forudsætning for, at der kan foretages en grundig behandling
af det, og for at medlemsstaterne foreløbigt kan
godkende plantebeskyttelsesmidler, der indeholder profoxydim, for en periode på højst tre år, samtidig med at
betingelserne i artikel 8, stk. 1, i direktiv 91/414/EØF,
navnlig kravet om, at der skal foretages en grundig
vurdering af det aktive stof og plantebeskyttelsesmidlet
ud fra direktivets krav, opfyldes.

Virkningerne af profoxydim på menneskers sundhed og
miljøet er blevet vurderet i henhold til bestemmelserne i
artikel 6, stk. 2 og 4, i direktiv 91/414/EØF for de

( ) EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens
direktiv 2004/30/EF (EUT L 77 af 13.3.2004, s. 50).
(2) EFT L 14 af 19.1.1999, s. 30.

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Medlemsstaterne kan forlænge midlertidige godkendelser af
plantebeskyttelsesmidler, der indeholder profoxydim, med en
periode på højst 24 måneder fra datoen for denne beslutnings
vedtagelse.
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Artikel 2
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. april 2004.
På Kommissionens vegne
David BYRNE

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 26. april 2004
om afvisning af at optage mefluidid i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse
af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof
(meddelt under nummer K(2004) 1513)
(EØS-relevant tekst)

(2004/401/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

indrømmes en frist til bortskaffelse, oplagring, afsætning
og anvendelse af eksisterende lagre på højst 12 måneder,
således at disse lagre kun kan anvendes i yderligere én
dyrkningsperiode. I tilfælde med længere perioder
mellem advisering og tilbagetrækning kan denne frist
afkortes, således at den udløber ved udgangen af vækstsæsonen.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli
1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig
artikel 8, stk. 2, fjerde afsnit, og

(4)

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

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

(3)

I henhold til artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF kan
en medlemsstat i en periode på 12 år fra datoen for
meddelelsen af dette direktiv tillade markedsføring af
plantebeskyttelsesmidler, som indeholder aktive stoffer,
der ikke er angivet i bilag I til dette direktiv, og som allerede var på markedet to år efter meddelelsesdatoen,
mens disse stoffer gradvist undersøges inden for
rammerne af et arbejdsprogram.

Kommissionens forordning (EF) nr. 451/2000 (2) og (EF)
nr. 1490/2002 (3) indeholder nærmere bestemmelser for
iværksættelsen af tredje fase af det arbejdsprogram, der
er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF.
Et dossier vedrørende et aktivt stof, hvis anmelder
undlader at opfylde sine forpligtelser i henhold til forordningen, vurderes ikke, og det kontrolleres heller ikke, om
dossieret er fuldstændigt. Hvad angår mefluidid, havde
anmelderen den 23. maj 2003 ikke forelagt de nødvendige datalister. Dette aktive stof bør derfor ikke optages i
bilag I til direktiv 91/414/EØF, og medlemsstaterne bør
tilbagekalde alle eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder mefluidid.

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
Mefluidid optages ikke i bilag I til direktiv 91/414/EØF.

Artikel 2
Medlemsstaterne sørger for følgende:
1) Godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder
mefluidid, trækkes tilbage senest den 26. oktober 2004.
2) Fra den 27. april 2004 gives der ikke godkendelse eller
forlænget godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder mefluidid, i henhold til undtagelsesbestemmelsen i
artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF.

For de aktive stoffer, for hvilke der kun er en kort
periode fra advisering til tilbagetrækning af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder sådanne stoffer, bør der
Artikel 3

(1) EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens
direktiv 2004/30/EF (EUT L 77 af 13.3.2004, s. 50).
(2) EFT L 55 af 29.2.2000, s. 25. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
1044/2003 (EUT L 151 af 19.6.2003, s. 32).
(3) EFT L 224 af 21.8.2002, p. 23. Ændret ved forodning (EF) nr.
1044/2003.

Enhver begrænset frist, som medlemsstaterne giver i henhold til
artikel 4, stk. 6, i direktiv 91/414/EØF, skal være så kort som
mulig og udløbe senest den 26. oktober 2005.
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Artikel 4
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. april 2004.
På Kommissionens vegne
David BYRNE

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 26. april 2004
om godkendelse af beredskabsplaner for bekæmpelse af aviær influenza og Newcastle disease
(meddelt under nummer K(2004) 1517)
(EØS-relevant tekst)

(2004/402/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(5)

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

Beslutning 2004/102/EF bør derfor ophæves og erstattes
af nærværende beslutning.

(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 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 21,
under henvisning til Rådets direktiv 92/40/EØF af 19. maj
1992 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær
influenza (1), særlig artikel 17, stk. 4, andet afsnit,
under henvisning til Rådets direktiv 92/66/EØF af 14. juli
1992 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af
Newcastle disease (2), særlig artikel 21, stk. 4, andet afsnit, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

(4)

I Kommissionens beslutning 2004/102/EF af 26. januar
2004 om godkendelse af beredskabsplaner for bekæmpelse af aviær influenza og Newcastle disease (3)
godkendtes sådanne beredskabsplaner for de nuværende
medlemsstater.
Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn,
Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet har forelagt beredskabsplaner for bekæmpelse af aviær influenza og
Newcastle disease til godkendelse.
Disse beredskabsplaner opfylder kriterierne i direktiv 92/
40/EØF og 92/66/EØF og gør det muligt at nå det
tilstræbte mål, hvis de ajourføres regelmæssigt og
gennemføres effektivt.
De af de nye medlemsstater forelagte planer bør derfor
godkendes. Af klarhedshensyn bør de nuværende
medlemsstaters beredskabsplaner også godkendes i
denne beslutning.

(1) EFT L 167 af 22.6.1992, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).
(2) EFT L 260 af 5.9.1992, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
806/2003.
(3) EUT L 30 af 4.2.2004, s. 22.

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
1. De beredskabsplaner for bekæmpelse af aviær influenza
og Newcastle disease, der er forelagt af de i bilaget anførte
nuværende medlemsstater, godkendes.
2. De beredskabsplaner for bekæmpelse af aviær influenza
og Newcastle disease, der er forelagt af de i bilaget anførte nye
medlemsstater, godkendes.
Artikel 2
Bestemmelsen i artikel 1, stk. 2, finder anvendelse med forbehold af, at traktaten om Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands,
Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets
tiltrædelse træder i kraft, og da fra datoen herfor.
Artikel 3
Beslutning 2004/102/EF ophæves.
Artikel 4
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. april 2004.
På Kommissionens vegne
David BYRNE

Medlem af Kommissionen
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BILAG
Liste over de i artikel 1 omhandlede nuværende og nye medlemsstater
Kode

Land

AT

Østrig

BE

Belgien

CY

Cypern

CZ

Tjekkiet

DE

Tyskland

DK

Danmark

EE

Estland

EL

Grækenland

ES

Spanien

FI

Finland

FR

Frankrig

HU

Ungarn

IE

Irland

IT

Italien

LV

Letland

LT

Litauen

LU

Luxembourg

MT

Malta

NL

Nederlandene

PL

Polen

PT

Portugal

SE

Sverige

SI

Slovenien

SK

Slovakiet

UK

Det Forenede Kongerige

27.4.2004

27.4.2004
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AFGØRELSE Nr. 2/2004 TRUFFET AF DEN BLANDEDE LANDBRUGSKOMITÉ
af 18. marts 2004
om ændringer af appendiks til bilag 10 i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter
(2004/403/EF)
DEN BLANDEDE LANDBRUGSKOMITÉEN HAR —

under henvisning til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Det Schweiziske
Forbund på den anden side om handel med landbrugsprodukter, særlig artikel 11, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Denne aftale trådte i kraft den 1. juni 2002.

(2)

Ifølge bilag 10 vedrørende anerkendelse af friske frugters og grøntsagers overensstemmelse med
handelsnormerne, når disse friske frugter og grøntsager har oprindelse i Schweiz eller Fællesskabet,
og genudføres af Schweiz til Fællesskabet, anerkendes den overensstemmelseskontrol, som udføres
af kontrolorganer under Office Fédéral de l'Agriculture.

(3)

Ifølge artikel 6 i bilag 10 undersøger arbejdsgruppen vedrørende frugt og grøntsager udviklingen i
parternes interne lovgivning og administrative bestemmelser og udarbejder forslag til forelæggelse
for den blandede landbrugskomité med henblik på tilpasning og ajourføring af det pågældende
appendiks.

(4)

De anerkendte schweiziske kontrolorganer opføres i appendiks.

(5)

Listen over anerkendte schweiziske kontrolorganer bør tilpasses, da der allerede tages hensyn til
denne tilpasning i Kommissionens forordning (EF) nr. 2590/2001 (1) af 21. december 2001 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Appendiks erstattes af den tekst, der er vedlagt denne afgørelse.
Artikel 2
Denne afgørelse træder i kraft den 1. april 2004.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. marts 2004.
På vegne af Den Blandede Landbrugskomité
Formand og leder af Fællesskabets delegation
For Det Europeiske Fællesskab

Leder af den schweiziske delegation

Aldo LONGO

Christian HÄBERLI

Sekretær
Hans-Christian BEAUMOND

(1) EFT L 345 af 29.12.2001, s. 20.
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BILAG
APPENDIKS TIL BILAG 10
Schweiziske kontrolorganer, der kan udstede kontrolattest, jf. artikel 3 i bilag 10
1. Qualiservice
Kapellenstrasse 5
CH-3011 BERN

27.4.2004

