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I
(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 821/2004
af 26. april 2004
om ændring af forordning (EF) nr. 2229/2003 om indførelse af en endelig antidumpingtold og
endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af silicium med oprindelse i Rusland
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
Artikel 1
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22.
december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande,
der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1)
(»grundforordningen«), særlig artikel 8 og 9,

Forordning (EF) nr. 2229/2003 ændres således:
1) Artikel 2 bliver til artikel 3, og artikel 3 bliver til artikel 4.

under henvisning til forslag forelagt af Kommissionen efter
høring af det rådgivende udvalg, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Rådet indførte ved forordning (EF) nr. 2229/2003 (2) en
endelig antidumpingtold på importen af silicium med
oprindelse i Rusland (»forordningen om endelig told«).

(2)

SKU LLC, Sual-Kremny-Ural, og ZAO KREMNY, der er
samarbejdsvillige eksporterende producenter i Rusland
og hører til SUAL Holding Group, afgav sammen med
deres forbundne forhandler, ASMP GmbH, i Schweiz
(SKU LLC, Sual-Kremny-Ural, ZAO KREMNY og ASMP
GmbH benævnes i det følgende tilsammen som
»selskabet«) et tilsagn, som kunne godtages, inden offentliggørelsen af de endelige undersøgelsesresultater, men
på et stadium, hvor det administrativt var umuligt at
indføje godkendelsen af tilsagnet i forordningen om
endelig told.

(3)

(4)

Kommissionen godtog ved afgørelse 2004/445/EF (3) det
tilsagn, der blev afgivet af selskabet. Begrundelsen for
godtagelsen af tilsagnet er angivet i den pågældende
afgørelse. Rådet anerkender, at det reviderede tilsagn
afhjælper de skadevoldende virkninger af dumping og
mindsker risikoen for omgåelse i form af krydskompensation med andre varer.
På baggrund af godtagelsen af tilsagnet er det nødvendigt
at ændre forordning (EF) nr. 2229/2003 i overensstemmelse hermed —

(1) EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
461/2004 (EUT L 77 af 13.3.2004, s. 12.)
(2) EUT L 339 af 24.12.2003, s. 3.
(3) Se side 114 i denne EUT.

2) Følgende artikel indsættes:
»Artikel 2
1.
Importerede varer, der er angivet til fri omsætning af
selskaber, som afgav tilsagn, der er godtaget ved og nævnt i
Kommissionens afgørelse 2004/445/EF (*), undtages fra den
antidumpingtold, der er indført ved artikel 1, forudsat at de
er fremstillet, afsendt og faktureret direkte af nævnte
selskaber til den første uafhængige køber i Fællesskabet, og
forudsat at sådan import ledsages af en handelsfaktura med
mindst de oplysninger, der opført i bilaget, og et certifikat
for den kemiske analyse af hver kvalitet af den pågældende
vare, der er specificeret i handelsfakturaen.
2.
Undtagelse fra tolden er yderligere betinget af, at de
varer, der angives og frembydes for toldmyndighederne,
svarer nøjagtigt til beskrivelsen i handelsfakturaen og certifikatet for den kemiske analyse.
(*) EUT L 127 af 29.4.2004, s. 114.«
3) Følgende indsættes som bilag:
»BILAG

Følgende oplysninger skal fremgå af den handelsfaktura, der
ledsager salg af silicium i Fællesskabet, som er omfattet af
tilsagnet:
1) Overskrift »HANDELSFAKTURA, SOM
VARER OMFATTET AF ET TILSAGN«.

LEDSAGER

2) Navnet på det i artikel 2, stk. 1, nævnte selskab, der
udsteder fakturaen.
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3) Fakturaens nummer.
4) Fakturaens udstedelsesdato.
5) Den taric-tillægskode, under hvilken de af fakturaen
omfattede varer skal toldbehandles ved Fællesskabets
grænse.
6) En
—
—
—
—
—

nøjagtig varebeskrivelse, herunder:
varekodenummer
den varebeskrivelse, der svarer til varekodenummeret
selskabets eventuelle varekodenummer
KN-kode
mængde (i tons)

7) En
—
—
—
—

beskrivelse af salgsbetingelserne, herunder:
pris pr. ton
betalingsbetingelser
leveringsbetingelser
samlede rabatter og nedslag.
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8) Navnet på det selskab, der handler som importør, og til
hvilket fakturaen er udstedt direkte af selskabet.
9) Navnet på den ansatte i selskabet, der har udstedt
handelsfakturaen, og følgende underskrevne erklæring:
»Undertegnede bekræfter, at salget til direkte eksport fra
[selskabets navn] til Det Europæiske Fællesskab af de
varer, der er omfattet af denne faktura, finder sted inden
for rammerne af og i henhold til det tilsagn, der er
afgivet af [selskabets navn], og som Europa-Kommissionen har godtaget ved [afgørelse …]. Jeg erklærer, at
oplysningerne i denne faktura er fuldstændige og
korrekte.««

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 Luxembourg, den 26. april 2004.
På Rådets vegne
B. COWEN

Formand
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RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 822/2004
af 26. april 2004
om ændring af forordning (EF) nr. 2603/2000 om indførelse af en endelig udligningstold på
importen af visse former for polyethylenterephtalat med oprindelse i bl.a. Thailand

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

Det bør bemærkes, at Kommissionen samtidig modtog
en anmodning om indledning af en fornyet undersøgelse
(»ny eksportør«) af forordning (EF) nr. 2604/2000 fra
den samme thailandske producent. Denne parallelle
procedure er genstand for en særskilt rådsforordning.

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2026/97 af 6.
oktober 1997 om beskyttelse mod subsidieret import fra lande,
der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1)
(»grundforordningen«), særlig artikel 20,

2. Indledning af en fremskyndet fornyet undersøgelse

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til forslag forelagt af Kommissionen efter
høring af det rådgivende udvalg, og

(4)

(5)

ud fra følgende betragtninger:

A. GÆLDENDE FORANSTALTNINGER

(1)

De gældende foranstaltninger er en endelig udligningstold, der indførtes ved forordning (EF) nr. 2603/2000 (2),
ifølge hvilken import til Fællesskabet af visse former for
polyethylenterephtalat (»den pågældende vare«) med
oprindelse i Thailand er omfattet af en told i form af et
specifikt beløb pr. ton, nemlig 49,1 EUR.

3. Den pågældende vare
(6)

(2)

Det bør bemærkes, at samme import også er omfattet af
en endelig antidumpingtold på 83,2 EUR pr. ton, som
indførtes ved forordning (EF) nr. 2604/2000 (3).

B. NUVÆRENDE UNDERSØGELSE

1. Anmodning om en fornyet undersøgelse
(3)

Kommissionen modtog derefter en anmodning om
indledning af en fremskyndet fornyet undersøgelse af
forordning (EF) nr. 2603/2000 i henhold til artikel 20 i
grundforordningen fra den thailandske producent Indo
Pet (Thailand) Ltd (»Indo Pet«). Selskabet hævdede, at der
ikke var andre grunde til, at det ikke havde fået individuel behandling i den oprindelige undersøgelsesperiode
(fra 1. oktober 1998 til 30. september 1999) end, at det
ikke var rede til at samarbejde med Kommissionen.

(1) EFT L 288 af 21.10.1997, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 461/2004 (EUT L 77 af 13.3.2004, s. 12).
(2) EFT L 301 af 30.11.2000, s. 1.
(3) EFT L 301 af 30.11.2000, s. 21. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 823/2004 (se s. 7 i denne EUT).

Kommissionen undersøgte de beviser, som den thailandske eksporterende producent forelagde og anså dem
for at være tilstrækkelige til at begrunde indledningen af
en fremskyndet fornyet undersøgelse i overensstemmelse
med artikel 20 i grundforordningen. Efter høring af det
rådgivende udvalg og efter at den pågældende EFerhvervsgren havde haft lejlighed til at fremsætte
bemærkninger, offentliggjorde Kommissionen en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende (4) om en fornyet
undersøgelse af forordning (EF) nr. 2603/2000 for så
vidt angik det berørte selskab og iværksatte undersøgelsen.

Den vare, der er omfattet af den nuværende fornyede
undersøgelse er den samme vare som i den oprindelige
undersøgelse, dvs. polyethylenterephtalat (»PET«) med en
viskositetskoefficient på 78 ml/g eller derover, ifølge
DIN (Deutsche Industrienorm) 53728. Den tariferes for
øjeblikket under KN-kode 3907 60 20.

4. De berørte parter
(7)

Kommissionen underrettede officielt det berørte selskab
og repræsentanterne for eksportlandet om indledningen
af den fornyede undersøgelse. Den gav også andre
direkte berørte parter lejlighed til at tilkendegive deres
synspunkter skriftligt og til at anmode om at blive hørt
mundtligt. Kommissionen modtog imidlertid ikke nogen
anmodning herom.

(8)

Kommissionen sendte også et spørgeskema til den thailandske regering og til det berørte selskab og modtog
svar inden for fristen. Kommissionen indhentede og
efterprøvede alle oplysninger, som den anså for nødvendige til at fastslå, om der var tale om subsidier, og der
blev aflagt kontrolbesøg hos det berørte selskab.

(4) EUT C 170 af 19.7.2003, s. 2.
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5. Undersøgelsesperiode
(9)

(10)

— fritagelse for selskabsskat

Subsidieundersøgelsen omfattede perioden fra 1. januar
2002 til 31. marts 2003 (»undersøgelsesperioden«).

— yderligere incitamenter i form af dobbelt fradrag for
visse udgifter for virksomheder i særlige investeringsfremmezoner

6. Metode

— fritagelse for importafgifter på råstoffer og andre
vigtige materialer.

Der blev anvendt samme metode i denne undersøgelse
som i forbindelse med den oprindelige undersøgelse.
(17)
C. UNDERSØGELSENS OMFANG

(11)

Da der i anmodningen om undersøgelse ikke blev bedt
om en fornyet undersøgelse af resultaterne vedrørende
skade, blev undersøgelsen begrænset til spørgsmålet om
subsidierne til Indo Pet.

(12)

Kommissionen undersøgte de samme subsidieordninger
som dem, der blev analyseret i forbindelse med den
oprindelige undersøgelse. Den undersøgte også, om den
nye eksportør havde anvendt subsidieordninger, som
angiveligt var blevet indrømmet den pågældende ifølge
klagen, men som det blev konstateret ikke var blevet
anvendt i den oprindelige undersøgelsesperiode.

(13)

(18)

Section 28 i investeringsfremmeloven er retsgrundlaget
for at indrømme fritagelse for importafgifter på
maskiner, forudsat at sådanne maskiner ikke fremstilles
eller samles i Thailand, og forudsat at de stadig vil blive
benyttet i den aktivitet, der skal nyde fremme som defineret i investeringsfremmeloven. Section 29 udgør retsgrundlaget for reduktionen på 50 % af importafgiften på
importerede maskiner.

(19)

Fordelen for eksportøren skal beregnes på grundlag af
størrelsen af den ikke betalte skyldige told på importerede investeringsgoder ved at fordele dette beløb over en
periode, som afspejler den normale afskrivning af
sådanne investeringsgoder i den pågældende industri, jf.
artikel 7, stk. 3, i grundforordningen.

(20)

På dette grundlag opnåede Indo Pet en fordel på under
0,1 %, hvilken anses for at være uvæsentlig.

Det blev endelig undersøgt, om de nye eksportører
havde gjort brug af subsidieordninger, som var blevet
indført efter udløbet af den oprindelige undersøgelsesperiode, eller om de havde modtaget ad-hoc-subsidier efter
det tidspunkt.

1. Status som ny eksportør

(15)

Undersøgelsen bekræftede, at der ikke var andre grunde
til, at det pågældende selskab ikke var blevet undersøgt
individuelt i forbindelse med den oprindelige undersøgelse, end at det ikke var rede til at samarbejde med
Kommissionen.
Det bekræftes derfor, at det pågældende selskab bør
anses for at være en ny eksportør som omhandlet i
artikel 20 i grundforordningen, og at der bør fastsættes
et individuelt subsidiebeløb for det.

2. Subsidiering
(16)

Den oprindelige undersøgelse viste, at følgende
ordninger — under investeringsfremmeloven — fra
hvilke ansøgeren eventuelt kan opnå fordele, var specifikke som omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra a), og artikel
3, stk. 2, litra b), i grundforordningen og således udligningsberettigede (1):
— fritagelse for eller nedsættelse af importafgifter for
maskiner

(1) Kommissionens forordning (EF) nr. 1741/2000 af 3. august 2000
om indførelse af en midlertidig udligningstold på importen af polyethylenterephthalat (PET) med oprindelse i Indien, Malaysia, Taiwan
og Thailand (EFT L 199 af 5.8.2000, s. 6), betragtning 181 til 201.

Det fremgik af den nuværende undersøgelse, at der siden
udløbet af den oprindelige undersøgelsesperiode ikke er
sket ændringer, som kunne ændre konklusionen om, at
ovennævnte ordninger stadig er udligningsberettigede.
Desuden viste undersøgelsen, at selskabet ikke opnåede
fordel af andre ordninger end ovennævnte subsidieordninger.
Fritagelse for eller nedsættelse af importafgifter for maskiner

D. UNDERSØGELSESRESULTATER

(14)

29.4.2004

Fritagelse for selskabsskat og yderligere incitamenter for virksomheder i særlige investeringsfremmezoner

(21)

Disse to udligningsberettigede ordninger er defineret ved
section 31 og 35(3) i investeringsfremmeloven.

(22)

I henhold til section 31 indrømmes der fritagelse for
selskabsskat for en periode på mellem tre og otte år
afhængigt af, hvor investeringerne er foretaget. Der
anvendes forskellige berettigelseskriterier for forskellige
geografiske zoner (zone 1 til 3 som defineret i investeringsfremmeloven). Indo Pet, der ligger i den såkaldte
zone 3, er indrømmet fritagelse for selskabsskat i otte år
i henhold til section 31 i investeringsfremmeloven. Indo
Pet blev indrømmet yderligere incitamenter i form af
dobbelt fradrag for omkostninger til transport, elektricitet og vandforsyning som omhandlet i section 35(3) i
investeringsfremmeloven.

29.4.2004
(23)

(24)

(25)
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Den fordel, som et selskab opnår i forbindelse med skattefritagelse og skattereduktion beregnes ved henvisning
til det skattebeløb, som det modtagende selskab skulle
have betalt i undersøgelsesperioden, hvis det ikke havde
været i stand til at benytte en subsidieordning. I det foreliggende tilfælde er det skattebeløb, der normalt skulle
betales i undersøgelsesperioden, den skat, der skal betales
i skatteåret 2002 (ingen oplysninger vedrørende skyldige
skattebeløb for de første tre måneder af skatteåret 2003
var til rådighed under kontrolbesøget på stedet), og disse
skatter er skyldige i forhold til indtægter optjent i 2001.
På dette grundlag blev det fastsat, at ud over bestemmelserne i section 35(3) i investeringsfremmeloven udligner
selskabet en betydelig del af dets relevante skattepligtige
fortjeneste, idet den resterende del var omfattet af fuldstændig fritagelse for selskabsskat i henhold til section
31 i investeringsfremmeloven. Den fordel, der er
indrømmet selskabet, består derfor af det beløb i selskabsskat, som selskabet ikke skulle betale i undersøgelsesperioden ved at gøre brug af de to pågældende udligningsberettigede ordninger.

Den subsidie, der blev opnået ved de to ovennævnte
ordninger, blev ikke ydet under henvisning til de fremstillede, producerede, udførte eller transporterede
mængder. Det udligningsberettigede subsidiebeløb blev
derfor fastsat i henhold til artikel 7, stk. 2, i grundforordningen ved at fordele værdien af de samlede subsidier
som beskrevet i betragtning 23 i forhold til selskabets
samlede salg i undersøgelsesperioden (beregnet på
årsbasis i denne sag).

L 127/5

E. UDLIGNINGSBERETTIGEDE SUBSIDIEBELØB

(28)

På baggrund af de endelige afgørelser vedrørende ovennævnte forskellige ordninger, er det udligningsberettigede subsidiebeløb for den undersøgte eksporterende
producent følgende:

Selskab

Indo Pet

Skattefritagelse og
yderligere incitamenter

I alt

2,6 %

2,6 %

F. ÆNDRING AF DE FORANSTALTNINGER, DER ER
OMFATTET AF DEN FORNYEDE UNDERSØGELSE

(29)

På baggrund af det foregående fastslås det, at der bør
indføres en endelig udligningstold svarende til den
konstaterede subsidiemargen. I overensstemmelse med
artikel 15, stk. 1, i grundforordningen bør denne udligningstold imidlertid ikke være større end den landsdækkende skadesmargen, der blev fastsat for Thailand ved
forordning (EF) nr. 2603/2000 i forbindelse med den
oprindelige antidumpingundersøgelse.

(30)

Det blev i den oprindelige undersøgelse anset for
nødvendigt at indføre told i form af et specifikt beløb pr.
ton, fordi PET-priserne kan svinge i forhold til svingningerne i råoliepriserne og således påvirke toldniveauet
betydeligt. Samme metode bør anvendes i denne undersøgelse. Dette specifikke beløb bør følge af anvendelsen
af udligningstoldsatsen på cif-eksportpriserne.

(31)

Dette fører til en udligningstold for den pågældende
eksporterende producent på 23,9 EUR pr. ton.

På dette grundlag konstateredes det, at Indo Pet opnåede
en fordel på 2,6 %.

Fritagelse for importafgifter på råstoffer og andre vigtige materialer
G. UNDERRETNING

(26)

(27)

Section 36(1) i investeringsfremmeloven er retsgrundlaget for fritagelsen for importafgifter på råstoffer og
andre vigtige materialer, der importeres med særligt
henblik på anvendelse til at fremstille, blande eller samle
varer eller råvarer, der skal eksporteres.

I den foreliggende sag blev det fastslået, at fritagelsen for
importafgift ikke førte til eftergivelse af for store beløb i
importafgifter for den pågældende eksportør. Der er
derfor ikke tale om subsidier i overensstemmelse med
artikel 2 i grundforordningen, og det er ikke nødvendigt
at foretage en yderligere vurdering af denne ordning, da
den eksporterende producent ikke opnåede nogen fordel.

OG
FORANSTALTNINGERNES
VARIGHED

(32)

Det pågældende selskab og alle andre interesserede
parter blev underrettet om de kendsgerninger og betragtninger, på grundlag af hvilke det var hensigten at indføre
den ændrede endelige udligningstold på importen af det
pågældende selskabs varer.

(33)

Denne fornyede undersøgelse berører ikke den dato,
hvor forordning (EF) nr. 2603/2000 udløber i henhold
til artikel 18, stk. 1, i grundforordningen.

(34)

Forordning (EF) nr. 2603/2000 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —
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UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Følgende indsættes i skemaet i artikel 1, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2603/2000:
Land

»Thailand

Selskab

Indo Pet (Thailand) Ltd

Endelig told
(EUR/ton)

Taric-tillægskode

23,9

A468«

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 Luxembourg, den 26. april 2004.
På Rådets vegne
B. COWEN

Formand
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RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 823/2004
af 26. april 2004
om ændring af forordning (EF) nr. 2604/2000 om indførelse af en endelig antidumpingtold på
importen af visse former for polyethylenterephtalat med oprindelse i bl.a. Thailand
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

(4)

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22.
december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande,
der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1)
(»grundforordningen«), særlig artikel 11, stk. 4,

2. Indledning af en fornyet undersøgelse (»ny
eksportør«)

under henvisning til forslag forelagt af Kommissionen efter
høring af det rådgivende udvalg, og
ud fra følgende betragtninger:

(5)

Kommissionen undersøgte de beviser, som den thailandske eksporterende producent forelagde, og anså dem
for at være tilstrækkelige til at begrunde indledningen af
en fornyet undersøgelse i overensstemmelse med artikel
11, stk. 4, i grundforordningen. Efter høring af det rådgivende udvalg og efter at den pågældende EFerhvervsgren havde fået lejlighed til at fremsætte
bemærkninger, indledte Kommissionen ved forordning
(EF) nr. 1292/2003 en fornyet undersøgelse af forordning (EF) 2604/2000 angående Indo Pet og iværksatte
undersøgelsen.

(6)

Den antidumpingtold, der indførtes ved forordning (EF)
nr. 2604/2000 på import af den pågældende vare fremstillet af det pågældende selskab, blev ophævet ved
forordningen om indledning af den fornyede undersøgelse. Samtidig blev toldmyndighederne i henhold til
artikel 14, stk. 5, i grundforordningen pålagt at tage de
nødvendige skridt til at registrere sådan import.

A. GÆLDENDE FORANSTALTNINGER
(1)

(2)

De gældende foranstaltninger er en endelig antidumpingtold, der indførtes ved forordning (EF) nr. 2604/2000 (2),
ifølge hvilken import til Fællesskabet af visse former for
polyethylenterephtalat (»den pågældende vare«) med
oprindelse i Thailand er omfattet af en told i form af et
specifikt beløb pr. ton, nemlig 83,2 EUR. Ved samme
forordning blev der også indført antidumpingtold på
importen af den pågældende vare fra Indien, Indonesien,
Malaysia, Republikken Korea og Taiwan.

Det bør bemærkes, at Kommissionen samtidig modtog
en anmodning om indledning af en fremskyndet fornyet
undersøgelse af forordning (EF) nr. 2603/2000 fra den
samme thailandske producent. Denne parallelle
procedure er genstand for en særskilt forordning.

Det bør bemærkes, at importen af varer med oprindelse
i Thailand også er omfattet af en endelig udligningstold
på 49,1 EUR pr. ton, som indførtes ved forordning (EF)
nr. 2603/2000 (3). Der blev også indført udligningstold
på importen af varer fra Indien og Malaysia.

B. NUVÆRENDE UNDERSØGELSE

3. Den pågældende vare

1. Anmodning om en fornyet undersøgelse
(7)
(3)

Kommissionen modtog derefter en anmodning om
indledning af en fornyet undersøgelse (»ny eksportør«) af
forordning (EF) nr. 2604/2000 i henhold til artikel 11,
stk. 4, i grundforordningen fra den thailandske producent Indo Pet (Thailand) Ltd (»Indo Pet«). Selskabet
hævdede, at det ikke var forbundet med nogen af de
eksporterende producenter i Thailand, der er omfattet af
de gældende antidumpingforanstaltninger vedrørende
den pågældende vare. Det hævdede også, at det ikke
havde eksporteret den pågældende vare i den oprindelige
undersøgelsesperiode (fra 1. oktober 1998 til 30.
september 1999), men at det siden da havde eksporteret
den pågældende vare til Fællesskabet.

(1) EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
461/2004 (EUT L 77 af 13.3.2004, s. 12).
(2) EFT L 301 af 30.11.2000, s. 21. Senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 1292/2003 (EUT L 181 af 19.7.2003, s. 20).
(3) EFT L 301 af 30.11.2000, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 822/
2004 (se side 3 i denne EUT).

Den vare, der er omfattet af den nuværende fornyede
undersøgelse, er samme vare som i den oprindelige
undersøgelse, dvs. polyethylenterephtalat (»PET«) med en
viskositetskoefficient på 78 ml/g eller derover, ifølge
DIN (Deutsche Industrienorm) 53728. Den tariferes for
øjeblikket under KN-kode 3907 60 20.

4. De berørte parter
(8)

Kommissionen underrettede officielt det berørte selskab
og repræsentanterne for eksportlandet om indledningen
af den fornyede undersøgelse. Den gav også andre
berørte parter lejlighed til at tilkendegive deres synspunkter skriftligt og til at anmode om at blive hørt
mundtligt. Kommissionen modtog imidlertid ikke nogen
anmodning herom.
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Kommissionen sendte også et spørgeskema til det
berørte selskab og modtog svar inden for fristen.
Kommissionen indhentede og efterprøvede alle oplysninger, som den anså for nødvendige til at fastslå, om
der fandt dumping sted, og der blev aflagt kontrolbesøg
hos det berørte selskab.

(17)

I løbet af undersøgelsen blev det fastslået, at der kun blev
registreret to salgstransaktioner til Fællesskabet i undersøgelsesperioden af en mængde på henholdsvis 40 og 20
tons. Disse to transaktioner udgjorde i samme periode
0,1 % af selskabets samlede salgsmængde og 0,4 % af
dets samlede eksportmængde.

5. Undersøgelsesperiode

(18)

Disse salgstransaktioner fandt sted i februar og marts
2002, dvs. kort før Indo Pet første gang kontaktede
Kommissionen med henblik på anmodning om denne
fornyede undersøgelse (»ny eksportør«). Det bør også
bemærkes, at Indo Pet ikke opgav yderligere eksportsalg
til Fællesskabet mellem dengang og kontrolbesøget.

(19)

Med hensyn til priser viste undersøgelsen, at i forbindelse med den mest solgte PET-kvalitet på både hjemmemarked og eksportmarkeder lå prisen ved eksport til
Fællesskabet for de to nævnte transaktioner ca. 45 %
højere end Indo Pets gennemsnitspris ved eksport til
lande uden for Fællesskabet.

(20)

Hvis man kun betragter eksportsalget til de nabolande til
Fællesskabet, som om kort tid tiltræder Fællesskabet, og
som delvis forsynes af forhandlere i Fællesskabet, konstateredes det endog, at prisen på de pågældende to transaktioner til Fællesskabet var ca. 60 % højere end prisen
på nævnte eksport. De pågældende salgstransaktioner
var i Fællesskabets nabolandes tilfælde langt mere omfattende mængdemæssigt i undersøgelsesperioden end
eksporttransaktionerne til Fællesskabet, og afspejler
derfor sandsynligvis bedre det eksportprisniveau, som
Indo Pet normalt anvender.

(21)

Undersøgelsen viste endelig, at Indo Pets globale eksportpris i gennemsnit ikke bare var lavere end hjemmemarkedsprisen, men også lavere end produktionsomkostningerne.

(22)

Af ovennævnte grunde fastslås det, at de to eksportsalgstransaktioner til Fællesskabet i undersøgelsesperioden
ikke var betydelige nok til at udgøre et repræsentativt
grundlag for vurderingen af spørgsmålet om dumping.
Tolden bør derfor bevares på det niveau, hvor den blev
fastsat i den oprindelige undersøgelse.

Dumpingundersøgelsen omfattede perioden fra 1. januar
2002 til 31. marts 2003 (»undersøgelsesperioden«).

6. Metode
(11)

29.4.2004

Der blev anvendt samme metode i denne undersøgelse
som i forbindelse med den oprindelige undersøgelse.

C. UNDERSØGELSENS OMFANG
(12)

Da der i anmodningen om undersøgelse ikke blev bedt
om en fornyet undersøgelse af resultaterne vedrørende
skade, blev undersøgelsen begrænset til spørgsmålet om
dumping.

D. UNDERSØGELSESRESULTATER
(13)

(14)

(15)

(16)

Undersøgelsen bekræftede, at det pågældende selskab
ikke havde eksporteret den pågældende vare i den oprindelige undersøgelsesperiode, og at det først havde
begyndt sin eksport til Fællesskabet efter denne periode.
Ifølge den forelagte dokumentation var Indo Pet endvidere i stand til på tilfredsstillende måde at påvise, at det
ikke havde nogen direkte eller indirekte forbindelse med
nogen af de thailandske eksporterende producenter, der
er omfattet af antidumpingforanstaltningerne vedrørende
den pågældende vare.
Som baggrund bør det bemærkes, at den pågældende
eksportør imidlertid er forbundet med en anden eksporterende producent i Indonesien, der som angivet ovenfor
også er omfattet af antidumpingtold på import af samme
vare til Fællesskabet. Ifølge undersøgelsen oprettede
denne indonesiske eksporterende producent efter den
nuværende undersøgelsesperiode en fabrik i Thailand,
som blev Indo Pets eneste forsyningskilde for det væsentlige råmateriale, der anvendes til fremstilling af den
pågældende vare. Dette råmateriale udgør ca. 90 % af de
samlede omkostninger til fremstilling af den pågældende
vare.
Kommissionen undersøgte, om de mængder, der eksporteredes af den pågældende eksporterende producent i
Thailand, og de tilhørende priser var betydelige nok til at
udgøre et repræsentativt grundlag for en vurdering af
spørgsmålet om dumping.

E. ÆNDRING AF DE FORANSTALTNINGER, DER ER
OMFATTET AF DEN FORNYEDE UNDERSØGELSE

(23)

På baggrund af ovenstående bør den individuelle endelige antidumpingtold for den pågældende eksportør fastholdes på samme niveau som den endelige landsdækkende antidumpingtold, der blev fastsat i den oprindelige
undersøgelse, dvs. på 14,2 %.

29.4.2004
(24)

(25)

(26)
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I den oprindelige undersøgelse konkluderedes det imidlertid, at det var nødvendigt at indføre told i form af et
specifikt beløb pr. ton, fordi PET-priserne kan svinge i
forhold til svingningerne i råoliepriserne og således
påvirke toldniveauet betydeligt. Samme metode bør
anvendes i denne undersøgelse. Den individuelle endelige
antidumpingtold på prisen, netto, frit Fællesskabets
grænse, ufortoldet, bør derfor fastsættes til 83,2 EUR pr.
ton for varer fremstillet af den pågældende eksporterende producent.
I henhold til artikel 14, stk. 1, i grundforordningen må
ingen vare pålægges både antidumping- og udligningstold med det formål at afhjælpe en og samme situation,
som er opstået som følge af dumping eller eksportsubsidiering. Da der bør indføres antidumpingtold på
importen af den pågældende vare, er det nødvendigt at
fastslå, om og i hvilket omfang subsidieringen og
dumpingmargenen er opstået som følge af en og samme
situation.
I den parallelle undersøgelse, som er nævnt i betragtning
4, blev det fastslået, at subsidierne til den pågældende
eksporterende producent ikke er eksportsubsidier, og at
de følgelig ikke kan anses for at have påvirket eksportprisen og den tilsvarende dumpingmargen. Det er således
muligt at indføre udligningstold sammen med antidumpingtold, i det omfang begge former for told som
omhandlet i artikel 9, stk. 4, i grundforordningen
sammenlagt ikke overstiger den skadesmargen på
22,6 %, der blev fastsat for Thailand inden for rammerne
af den oprindelige undersøgelse. Dette er ikke tilfældet i
denne sag, og der bør derfor indføres både udligningsog antidumpingtold.
F. OPKRÆVNING AF ANTIDUMPINGTOLD MED TILBAGEVIRKENDE KRAFT

(27)

Da den fornyede undersøgelse har ført til, at det er fastslået, at der finder dumping sted i forbindelse med det
pågældende selskab, opkræves antidumpingtolden for
dette selskab også med tilbagevirkende kraft fra datoen
for indledningen af denne nye undersøgelse på import,
der er gjort til genstand for registrering i henhold til
artikel 3 i forordning (EF) nr. 1292/2003.

L 127/9

G. UNDERRETNING

OG
FORANSTALTNINGERNES
VARIGHED

(28)

Det pågældende selskab og alle andre interesserede
parter blev underrettet om de kendsgerninger og betragtninger, på grundlag af hvilke det var hensigten at indføre
den endelige antidumpingtold på selskabets import af
den pågældende vare til Fællesskabet.

(29)

Denne fornyede undersøgelse berører ikke den dato,
hvor forordning (EF) nr. 2604/2000 udløber i henhold
til artikel 11, stk. 2, i grundforordningen.

(30)

Forordning (EF) nr. 2604/2000 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
1. Følgende indsættes i skemaet i artikel 1, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2604/2000:
»Land

Thailand

Selskab

Endelig
told
(EUR/ton)

Tarictillægskode

83,2

A468«

Indo Pet (Thailand) Ltd

2. Den told, der indføres herved, opkræves også med tilbagevirkende kraft på import af den pågældende vare, der er blevet
registreret i henhold til artikel 3 i forordning (EF) nr. 1292/
2003.
3. Gældende bestemmelser vedrørende told finder anvendelse, medmindre andet er angivet.
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 Luxembourg, den 26. april 2004.
På Rådets vegne
B. COWEN

Formand
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RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 824/2004
af 26. april 2004
om ændring af forordning (EF) nr. 1784/2000 om indførelse af en endelig antidumpingtold og
endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af rørfittings af deformerbart støbejern
med gevind med oprindelse i Brasilien, Den Tjekkiske Republik, Japan, Folkerepublikken Kina,
Republikken Korea og Thailand
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

(4)

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

Der blev senere indført endelig told mod Brasilien, Den
Tjekkiske Republik, Japan, Folkerepublikken Kina, Republikken Korea og Thailand ved forordning (EF) nr. 1784/
2000 (4). På de deri fastsatte betingelser fritog forordningen også Moravské for den endelige antidumpingtold,
da et tilsagn fra dette selskab allerede var blevet endeligt
godtaget i den foreløbige fase af proceduren.

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22.
december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande,
der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1), særlig
artikel 8 og artikel 9,
B. MANGLENDE OVERHOLDELSE AF TILSAGNENE

under henvisning til forslag fra Kommissionen forelagt efter
høring af det rådgivende udvalg, og
(5)

Det tilsagn, der er afgivet i den aktuelle sag, forpligter
bl.a. det pågældende selskab til at eksportere den pågældende vare til Fællesskabet til eller over bestemte mindsteimportpriser, der er fastsat i tilsagnet. Selskabet
forpligter sig også til ikke at omgå tilsagnet ved at indgå
kompenserende ordninger med andre parter, som fører
til, at den nettopris, der betales af den første uafhængige
kunde i Fællesskabet, kommer under mindsteimportprisen. Moravské er endvidere forpligtet til at sende
Kommissionen en kvartalsrapport om selskabets samlede
eksportsalg af den pågældende vare til Fællesskabet.

(6)

Under et nyligt kontrolbesøg hos Moravské for at verificere nøjagtigheden og sandheden af oplysninger, der var
afgivet i de nævnte kvartalsrapporter, blev det konstateret, at selskabet havde misligholdt sit tilsagn ved at
indføre en kompensationsordning, der gjorde det muligt
for nogle af de varer, der var omfattet af tilsagnet, at
blive solgt i Fællesskabet til priser under mindsteimportpriserne. Desuden havde selskabet ikke underrettet
Kommissionen om 17 salgsfakturaer vedrørende eksport
af den vare, der var genstand for tilsagnet.

(7)

Arten af de konstaterede overtrædelser er mere detaljeret
beskrevet i Kommissionens forordning (EF) nr. 833/
2004 (5).

(8)

I betragtning af disse overtrædelser er godtagelsen af det
af Moravské (T10, Taric-tillægskode A097) afgivne
tilsagn blevet trukket tilbage ved forordning (EF) nr.
000/2004, og der bør straks indføres en endelig antidumpingtold på importen af den pågældende vare fremstillet af Moravské.

ud fra følgende betragtninger:

A. TIDLIGERE PROCEDURE

(1)

(2)

(3)

Den 29. maj 1999 offentliggjorde Kommissionen en
meddelelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende om
indledning af en antidumpingprocedure (2) vedrørende
importen af rørfittings af deformerbart støbejern (»den
pågældende vare«) med oprindelse i Brasilien, Kroatien,
Den Tjekkiske Republik, Forbundsrepublikken Jugoslavien, Japan, Folkerepublikken Kina, Republikken Korea
og Thailand.

Denne procedure førte til, at der i februar 2000 ved
forordning (EF) nr. 449/2000 (3) blev indført midlertidig
antidumpingtold mod Brasilien, Den Tjekkiske Republik,
Japan, Folkerepublikken Kina, Republikken Korea og
Thailand for at afhjælpe de skadelige virkninger af
dumpingen.

I samme forordning godtog Kommissionen et tilsagn fra
en eksporterende producent i Den Tjekkiske Republik,
Moravské Železárny a.s. (»Moravské«). På de i forordning
(EF) nr. 449/2000 fastsatte betingelser blev importen til
Fællesskabet af den pågældende vare fremstillet af dette
selskab fritaget fra den nævnte antidumpingtold, jf.
artikel 2, stk. 1, i samme forordning.

(1) EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
461/2004 (EFT L 77 af 13.3.2004, s. 12).
(2) EFT C 151 af 29.5.1999, s. 21.
(3) EFT L 55 af 29.2.2000, s. 3.

(4) EFT L 208 af 18.8.2000, s. 8. Ændret ved forordning (EF) nr. 436/
2004 (EUT L 72 af 11.3.2004, s. 15).
(5) Se side 37 i denne EUT.
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I henhold til artikel 8, stk. 9, i forordning (EF) nr. 384/96 skal antidumpingtolden fastlægges på
grundlag af de faktiske omstændigheder, der blev fastlagt i forbindelse med den undersøgelse, der
førte til tilsagnet. Da den pågældende undersøgelse blev afsluttet med en endelig konstatering af
dumping og skade ved forordning (EF) nr. 1784/2000, anses det for passende, at den endelige antidumpingtold fastsættes med det niveau og den form, der blev fastsat i nævnte forordning, nemlig
26,1 % af nettoprisen, frit Fællesskabets grænse, ufortoldet.

(9)

C. ÆNDRING AF FORORDNING (EF) Nr. 1784/2000
(10)

I betragtning af ovenstående bør forordning (EF) nr. 1784/2000 ændres i overensstemmelse
hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Forordning (EF) nr. 1784/2000 ændres således:
1) I tabellen i artikel 1, stk. 2, ændres Taric-tillægskoden »A999« for Den Tjekkiske Republik til »—«.
2) Tabellen i artikel 2, stk. 3, erstattes af følgende tabel:
»Land

Selskab

Taric-tillægskode

Republikken Korea

Yeong Hwa Metal Co. Ltd
363-6, Namyang-dong, Chinhae
Kyongman
Korea

A093

Thailand

BIS Pipe Fitting Industry Co. Ltd
107 Moo 4, Petchkasem Road, Omnoi, Kratumban
Samutsakorn 74130
Thailand

A094«

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 Luxembourg, den 26. april 2004.
På Rådets vegne
B. COWEN

Formand
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RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 825/2004
af 26. april 2004
om ændring af forordning (EF) nr. 2042/2000 om indførelse af en endelig antidumpingtold på
importen af fjernsynskamerasystemer med oprindelse i Japan
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

(5)

I januar 1999 og 2000 ændrede Rådet forordning (EF)
nr. 1015/94 ved forordning (EF) nr. 193/1999 (5) og
forordning (EF) nr. 176/2000 og tilføjede visse efterfølgende modeller af professionelle kamerasystemer til
bilaget, hvorved de blev udelukket fra den endelige antidumpingtolds anvendelsesområde.

(6)

I september 2000 bekræftede Rådet ved forordning (EF)
nr. 2042/2000 (6) den endelige antidumpingtold, der
indførtes ved forordning (EF) nr. 1015/94 i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i grundforordningen.

(7)

I januar 2001 og maj 2001 ændrede Rådet forordning
(EF) nr. 2042/2000 ved forordning (EF) nr. 198/2001 (7)
og (EF) nr. 951/2001 (8), der tilføjede visse efterfølgende
modeller af professionelle kamerasystemer til bilaget,
hvorved de blev udelukket fra den endelige antidumpingtolds anvendelsesområde.

(8)

Endelig bekræftede Rådet i september 2001 ved forordning (EF) nr. 1900/2001 (9) den endelige antidumpingtold for den eksporterende producent Hitachi Denshi
Ltd. efter en interimsundersøgelse i overensstemmelse
med artikel 11, stk. 3, i grundforordningen.

(9)

I september 2002 ændrede Rådet ved forordning (EF) nr.
1696/2002 forordning (EF) nr. 2042/2000 ved at føje
visse efterfølgende modeller af professionelle kamerasystemer til bilaget, hvorved de blev udelukket fra den
endelige antidumpingtolds anvendelsesområde.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22.
december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande,
der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1) (i det
følgende benævnt »grundforordningen«),
under henvisning til forslag forelagt af Kommissionen efter
høring af det rådgivende udvalg, og
ud fra følgende betragtninger:

A. TIDLIGERE PROCEDURER
(1)

Ved forordning (EF) nr. 1015/94 (2) indførte Rådet en
endelig antidumpingtold på importen af fjernsynskamerasystemer med oprindelse i Japan.

(2)

I artikel 1, stk. 3, litra e), i forordning (EF) nr. 1015/94
fastslog Rådet udtrykkeligt, at antidumpingtolden ikke
gjaldt for kameraer, der var opført i bilaget til nævnte
forordning (i det følgende benævnt »bilaget«), og som er
avancerede professionelle kamerasystemer, der teknisk
set er omfattet af definitionen af varen i artikel 1, stk. 2,
i forordning (EF) nr. 1015/94, men som ikke betragtes
som fjernsynskamerasystemer.

(3)

I oktober 1995 ændrede Rådet ved forordning (EF) nr.
2474/95 (3) forordning (EF) nr. 1015/94 særlig med
hensyn til definitionen af samme vare og med hensyn til
visse modeller af professionelle kamerasystemer, der
udtrykkeligt var fritaget for den endelige antidumpingtold.

B. UNDERSØGELSE VEDRØRENDE NYE MODELLER AF
PROFESSIONELLE KAMERASYSTEMER

1. Procedure

I oktober 1997 ændrede Rådet ved forordning (EF) nr.
1952/97 (4) de endelige antidumpingtoldsatser for to
berørte selskaber, nemlig Sony Corporation og Ikegami
Tsushinki, i overensstemmelse med artikel 12 i forordning (EF) nr. 384/96. Rådet udelukkede endvidere specifikt visse nye modeller af professionelle kamerasystemer
fra antidumpingtoldens anvendelsesområde ved at føje
dem til bilaget.

Tre japanske eksporterende producenter, nemlig Sony
Corporation (i det følgende benævnt »Sony«), Ikegami
Tsushinki Co. Ltd (i det følgende benævnt »Ikegami«) og
Matsushita, meddelte Kommissionen, at de påtænkte at
introducere nye modeller af professionelle kamerasystemer på fællesskabsmarkedet, og anmodede Kommissionen om at føje disse nye modeller af professionelle
kamerasystemer samt tilbehør hertil til bilaget og derved
udelukke dem fra antidumpingtoldens anvendelsesområde.

(1) EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
461/2004 (EUT L 77 af 13.3.2004, s. 12).
(2) EFT L 111 af 30.4.1994, s. 106. Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 176/2000 (EFT L 22 af 27.1.2000, s. 29).
(3) EFT L 255 af 25.10.1995, s. 11.
(4) EFT L 276 af 9.10.1997, s. 20.

(5) EFT L 22 af 29.1.1999, s. 10.
(6) EFT L 244 af 29.9.2000, s. 38. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1696/2002 (EFT L 259 af 27.9.2002, s. 1).
(7) EFT L 30 af 1.2.2001, s. 1.
(8) EFT L 134 af 17.5.2001, s. 18.
(9) EFT L 261 af 29.9.2001, s. 3.

(4)

(10)
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Matsushita:

Kommissionen underrettede EF-erhvervsgrenen herom
og indledte en undersøgelse, der alene havde til formål
at fastslå, om de pågældende varer henhører under antidumpingtoldens anvendelsesområde, og om den operationelle del af forordning (EF) nr. 2042/2000 bør ændres
i overensstemmelse hermed.

— kamerahoved AW-E650 den 30. oktober 2003
— kamerahoved AW-E655 den 30. oktober 2003
— kamerahoved AW-E750 den 30. oktober 2003.

2. Modeller, der er omfattet af undersøgelsen
(12)

Der er indgivet anmodninger om fritagelse af følgende
modeller af kamerasystemer sammen med relevante
tekniske oplysninger:

ii) Kamerahoved MKC-501 og MKC-501B (Ikegami)
(16)

Med hensyn til kameramodel MKC-501 og dens efterfølger MKC-501B blev det konstateret, at disse modeller
udelukkende er til industriel eller medicinsk brug. De er
en del af Ikegamis kameraserie til medicinsk brug og er
udformet specifikt til brug for den medicinske sektor.
Kamerahovedet er derfor »ultrakompakt« og har ingen
funktion uden den tilhørende kamerakontrolenhed. Det
kan ikke tilsluttes en søger. C-mount-linsefatningen
passer kun til industrielle linser, mikroskoper og endoskoper, og transmissionslinser kan ikke tilsluttes. Ovennævnte modeller er endvidere belagt med en bakteriedræbende maling specielt med henblik på medicinske
formål. Konklusionen blev derfor, at MKC-501 og dens
efterfølger MKC-501B blev fritaget i henhold til artikel
1, stk. 3, litra d), i forordning (EF) nr. 2042/2000.

(17)

Da ovennævnte kameramodeller begge er omfattet af
artikel 1, stk. 3, litra d), i forordning (EF) nr. 2042/
2000, er de pr. definition fritaget for den endelige antidumpingtold, uanset hvornår de blev importeret.

i) Sony:
— fjernkontrolenhed RM-M7E
ii) Ikegami:
— kamerahoved HDL-20
— kamerahoved MKC-501
— kamerahoved MKC-501B
iii) Matsushita:
— kamerahoved AW-E650
— kamerahoved AW-E655
— kamerahoved AW-E750.
Alle ovennævnte modeller blev præsenteret som værende
enten en del af professionelle kamerasystemer til det
professionelle videomarked eller efterfølgere for de
professionelle kameramodeller, der allerede er fritaget for
den gældende antidumpingforanstaltning.

iii) Kamerahoved HDL-20 (Ikegami)
3. Konklusioner
(13)

Kommissionen foretog en teknisk undersøgelse. Det
fremgik af denne undersøgelse, at ingen af ovennævnte
modeller kunne klassificeres som transmissionskameraeller fjernsynskamerasystemer.

(18)

i) Fjernkontrolenhed RM-M7E (Sony), kamerahoved AWE650, AW-E655 og AW-E750 (Matsushita)
(14)

(15)

Det er konstateret, at fjernkontrolenhed RM-M7E, kamerahoved AW-E650, AW-E655 og AW-E750 er professionelle kamerasystemer omfattet af artikel 1, stk. 3, litra
e), i forordning (EF) nr. 2042/2000. De skal derfor føjes
til bilaget, således at de fritages for den endelige told.
I overensstemmelse med fællesskabsinstitutionernes
gældende praksis bør alle ovennævnte modeller fritages
for tolden fra den dato, hvor Kommissionens tjenestegrene modtog de pågældende anmodninger om fritagelse. Al import af følgende kameramodeller, som er
indført på eller efter nedenstående dato, bør fritages for
tolden fra

4. Underretning af de interesserede parter og
konklusioner
(19)

Kommissionen underrettede EF-erhvervsgrenen og
eksportørerne af fjernsynskamerasystemerne om sine
resultater og gav dem mulighed for at fremsætte
bemærkninger. Ingen af parterne havde indvendinger
mod Kommissionens resultater.

(20)

På baggrund af ovenstående bør forordning (EF) nr.
2042/2000 ændres tilsvarende —

Sony:
— fjernkontrolenhed RM-M7E den 6. august 2002

For så vidt angår kamerahoved HDL-20 blev det konkluderet, at det ikke er omfattet af varebeskrivelsen i artikel
1, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2042/2000. Navnlig er
kamerahovedet kun udstyret med to sensorer (2/3
tomme), mens artikel 1, stk. 3, i forordning (EF) nr.
2042/2000 beskriver et kamerahoved som havende »tre
eller flere sensorer«. Det blev derfor konkluderet, at
denne kameratype ikke er omfattet af varebeskrivelsen
og følgelig ikke af antidumpingtoldens anvendelsesområde, og det er derfor ikke nødvendigt udtrykkeligt at
fritage modellen herfor ved at føje den til bilaget.
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UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Bilaget til forordning (EF) nr. 2042/2000 erstattes af teksten i
bilaget til nærværende forordning.
Artikel 2
1.
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

29.4.2004

2. Denne forordning anvendes på importen af følgende
modeller fremstillet og eksporteret til Fællesskabet af følgende
eksporterende producenter:
a) Sony Corporation fra den 6. august 2002:
— fjernkontrolenhed RM-M7E
b) Matsushita fra den 30. oktober 2003:
— kamerahoved AW-E650
— kamerahoved AW-E655
— kamerahoved AW-E750.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Luxembourg, den 26. april 2004.
På Rådets vegne
B. COWEN

Formand
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BILAG
»BILAG
Liste over professionelle fjernsynskamerasystemer, der ikke betragtes som fjernsynskamerasystemer (transmissionskameraer), og som er undtaget fra foranstaltningerne

Firmanavn

Sony

Kamerahoved

DXC-M7PK
DXC-M7P
DXC-M7PH
DXC-M7PK/1
DXC-M7P/1
DXC-M7PH/1
DXC-327PK
DXC-327PL
DXC-327PH
DXC-327APK
DXC-327APL
DXC-327AH
DXC-537PK
DXC-537PL
DXC-537PH
DXC-537APK
DXC-537APL
DXC-537APH
EVW-537PK
EVW-327PK
DXC-637P
DXC-637PK
DXC-637PL
DXC-637PH
PVW-637PK
PVW-637PL
DXC-D30PF
DXC-D30PK
DXC-D30PL
DXC-D30PH
DSR-130PF
DSR-130PK
DSR-130PL
PVW-D30PF
PVW-D30PK
PVW-D30PL
DXC-327BPF
DXC-327BPK
DXC-327BPL
DXC-327BPH
DXC-D30WSP (1)
DXC-D35PH (1)
DXC-D35PL (1)
DXC-D35PK (1)
DXC-D35WSPL (1)
DSR-135PL (1)

Søger

DXF-3000CE
DXF-325CE
DXF-501CE
DXF-M3CE
DXF-M7CE
DXF-40CE
DXF-40ACE
DXF-50CE
DXF-601CE
DXF-40BCE
DXF-50BCE
DXF-701CE
DXF-WSCE (1)
DXF-801CE (1)

Kamerakontrolenhed

CCU-M3P
CCU-M5P
CCU-M7P
CUU-M5AP (1)

Operationel kontrolenhed

RM-M7G
RM-M7E (1)

Master kontrolenhed (*)

—

Kamera-adapter

CA-325P
CA-325AP
CA-325B
CA-327P
CA-537P
CA-511
CA-512P
CA-513
VCT-U14 (1)
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Kamerahoved

Søger

Kamerakontrolenhed

Operationel kontrolenhed

29.4.2004
Master kontrolenhed (*)

Kamera-adapter

Ikegami

HC-340
HC-300
HC-230
HC-240
HC-210
HC-390
LK-33
HDL-30MA
HDL-37
HC-400 (1)
HC-400W (1)
HDL-37E
HDL-10
HDL-40

VF15-21/22
VF-4523
VF15-39
VF15-46 (1)
VF5040 (1)
VF5040W (1)

MA-200/230
MA-200A (1)
MA-400 (1)
CCU-37
CCU-10

RCU-240
RCU-390 (1)
RCU-400 (1)
RCU-240A

—

CA-340
CA-300
CA-230
CA-390
CA-400 (1)
CA-450 (1)

Hitachi

HV-C10F
Z-ONE (L)
Z-ONE (H)
Z-ONE
Z-ONE A (L)
Z-ONE A (H)
Z-ONE A (F)
Z-ONE A
Z-ONE B (L)
Z-ONE B (H)
Z-ONE B (F)
Z-ONE B
Z-ONE B (M)
Z-ONE B (R)
FP-C10 (B)
FP-C10 (C)
FP-C10 (D)
FP-C10 (G)
FP-C10 (L)
FP-C10 (R)
FP-C10 (S)
FP-C10 (V)
FP-C10 (F)
FP-C10
FP-C10 A
FP-C10 A (A)
FP-C10 A (B)
FP-C10 A (C)
FP-C10 A (D)
FP-C10 A (F)
FP-C10 A (G)
FP-C10 A (H)
FP-C10 A (L)
FP-C10 A (R)
FP-C10 A (S)
FP-C10 A (T)
FP-C10 A (V)

GM-51 (1)

RC-C1
RC-C10
RU-C10
RU-Z1 (B)
RU-Z1 (C)
RU-Z1
RC-C11
RU-Z2
RC-Z1
RC-Z11
RC-Z2
RC-Z21
RC-Z2A (1)
RC-Z21A (1)
RU-Z3 (1)
RC-Z3 (1)

__

—

CA-Z1HB
CA-C10
CA-C10SP
CA-C10SJA
CA-C10M
CA-C10B
CA-Z1A (1)
CA-Z31 (1)
CA-Z32 (1)
CA-ZD1 (1)
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Kamerahoved

Søger

Kamerakontrolenhed

L 127/17

Operationel kontrolenhed

Master kontrolenhed (*)

Kamera-adapter

FP-C10 A (W)
Z-ONE C (M)
Z-ONE C (R)
Z-ONE C (F)
Z-ONE C
HV-C20
HV-C20M
Z-ONE-D
Z-ONE-D (A)
Z-ONE-D (B)
Z-ONE-D (C)
Z-ONE.DA (1)
V-21 (1)
V-21W (1)

Matsushita

WV-F700
WV-F700A
WV-F700SHE
WV-F700ASHE
WV-F700BHE
WV-F700ABHE
WV-F700MHE
WV-F350
WV-F350HE
WV-F350E
WV-F350AE
WV-F350DE
WV-F350ADE
WV-F500HE (*)
WV-F-565HE
AW-F575HE
AW-E600
AW-E800
AW-E800A
AW-E650
AW-E655
AW-E750

WV-VF65BE
WV-VF40E
WV-VF39E
WV-VF65BE (*)
WV-VF40E (*)
WV-VF42E
WV-VF65B
AW-VF80

WV-RC700/B
WV-RC700/G
WV-RC700A/B
WV-RC700A/G
WV-RC36/B
WV-RC36/G
WV-RC37/B
WV-RC37/G
WV-CB700E
WV-CB700AE
WV-CB700E (*)
WV-CB700AE (*)
WV-RC700/B (*)
WV-RC700/G (*)
WV-RC700A/B (*)
WV-RC700A/G (*)
WV-RC550/G
WV-RC550/B
WV-RC700A
WV-CB700A
WV-RC550
WV-CB550
AW-RP501
AW-RP505

—

—

WV-AD700SE
WV-AD700ASE
WV-AD700ME
WV-AD250E
WV-AD500E (*)
AW-AD500AE
AW-AD700BSE

JVC

KY-35E
KY-27ECH
KY-19ECH
KY-17FITECH
KY-17BECH
KY-F30FITE
KY-F30BE
KY-27CECH
KH-100U
KY-D29ECH

VF-P315E
VF-P550E
VF-P10E
VP-P115E
VF-P400E
VP-P550BE
VF-P116
VF-P116WE (1)
VF-P550WE (1)

RM-P350EG
RM-P200EG
RM-P300EG
RM-LP80E
RM-LP821E
RM-LP35U
RM-LP37U
RM-P270EG
RM-P210E

—

—

KA-35E
KA-B35U
KA-M35U
KA-P35U
KA-27E
KA-20E
KA-P27U
KA-P20U
KA-B27E
KA-B20E
KA-M20E
KA-M27E
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Firmanavn

Olympus
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Kamerahoved

KY-D29WECH (1)
MAJ-387N
MAJ-387I

Søger

Kamerakontrolenhed

Operationel kontrolenhed

29.4.2004
Master kontrolenhed (*)

OTV-SX 2
OTV-S5
OTV-S6

OTV-SX kamera
(*) Også kaldet en master set-up unit (MSU) eller et hovedstyrepanel (MCP).
(1) Modeller, der er fritaget under forudsætning af, at det tilsvarende triax-system eller den tilsvarende triax-adapter ikke sælges på EF-markedet.«

Kamera-adapter

29.4.2004
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RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 826/2004
af 26. april 2004
om forbud mod import af atlantisk tun (Thunnus thynnus) med oprindelse i Ækvatorialguinea og
Sierra Leone og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2092/2000
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

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

import af atlantisk tun, uanset i hvilken form, som de
kontraherende parter havde indført over for Honduras,
blev ophævet.
(7)

ICCAT har konstateret, at samarbejdet med Belize om
bevarelsen af atlantisk tun er blevet forbedret. På sit
årlige møde i 2003 henstillede ICCAT, at forbuddet mod
import af atlantisk tun, uanset i hvilken form, som de
kontraherende parter havde indført over for Belize, blev
ophævet pr. 1. januar 2004.

(8)

ICCAT har gentagne gange rettet henvendelse til Ækvatorialguinea og Sierra Leone for at anspore dem til at
overholde bevarings- og forvaltningsforanstaltningerne
for atlantisk tun, men henvendelserne har været resultatløse.

(9)

ICCAT har henstillet til de kontraherende parter, at de
træffer passende foranstaltninger til at forbyde import af
atlantisk tun, uanset i hvilken form, med oprindelse i
Sierra Leone, og at de opretholder forbuddet mod
import af atlantisk tun, uanset hvilken form, med oprindelse i Ækvatorialguinea. Disse foranstaltninger kan
bringes til ophør, så snart det er fastslået, at disse landes
fiskeri er bragt på linje med ICCAT's foranstaltninger.
Det er derfor nødvendigt, at Fællesskabet, som har
enekompetence på området, anvender disse foranstaltninger.

(10)

Disse foranstaltninger er i overensstemmelse med Fællesskabets forpligtelser i henhold til andre internationale
aftaler

(11)

For klarhedens skyld bør forordning (EF) nr. 2092/2000
derfor ophæves og erstattes af nærværende forordning —

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det er såvel af hensyn til den biologiske ligevægt som til
fødevaresikkerheden på verdensplan bydende nødvendigt
at beskytte fiskebestandene, der er en udtømmelig naturressource.

(2)

Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT), som Fællesskabet
er kontraherende part i, vedtog i 1994 en handlingsplan,
der har til formål at sikre, at programmet for bevarelse
af tunbestanden i Atlanterhavet fungerer effektivt.

(3)

De kontraherende parter i ICCAT, hvis fiskere er
forpligtet til at reducere fangsten af atlantisk tun, kan
kun forvalte de pågældende bestande effektivt, hvis også
de lande, der fisker atlantisk tun, men som ikke er
kontraherende part i ICCAT, samarbejder med organisationen og overholder dens bevarings- og forvaltningsforanstaltninger.

(4)

ICCAT har fastslået, at Ækvatorialguinea og Honduras
kan identificeres som lande, hvis fartøjer fisker atlantisk
tun på en måde, der undergraver effektiviteten af organisationens foranstaltninger til bevarelse af den pågældende art, og har underbygget denne konstatering med
oplysninger om fangster, handel og observation af
fartøjer.

(5)

Fællesskabets import af atlantisk tun med oprindelse i
Belize, Honduras og Ækvatorialguinea er på nuværende
tidspunkt forbudt i henhold til Rådets forordning (EF) nr.
2092/2000 af 28. september 2000 om forbud mod
import af tunfisk (Thunnus thynnus) med oprindelse i
Belize, Honduras og Ækvatorialguinea (1).

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

(6)

ICCAT har konstateret, at samarbejdet med Honduras
om bevarelsen af atlantisk tun er blevet forstærket. På sit
årlige møde i 2001 henstillede ICCAT, at forbuddet mod

(1) EFT L 249 af 4.10.2000, s. 1.

Artikel 1
I denne forordning forstås ved »import« de toldprocedurer, der
er omhandlet i artikel 4, nr. 15), litra a) og b), og nr. 16), litra
a)-f), i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober
1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (2).
(2) EFT L 302 af 19.10.92, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 60/2004 (EUT L 9 af 15.1.2004, s. 8).
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Artikel 2
1.
Import til Fællesskabet af atlantisk tun (Thunnus thynnus)
med oprindelse i Ækvatorialguinea og Sierra Leone henhørende
under KN-kode ex 0301 99 90, 0302 35 00, ex 0302 70 00,
0303 45 00, ex 0303 80 00, ex 0304 10 38, ex 0304 10 98,
ex 0304 20 45,
ex 0304 90 97,
ex 0305 10 00,
ex 0305 20 00,
ex 0305 30 90,
ex 0305 49 80,
ex 0305 59 80 og ex 0305 69 80 er forbudt.
2.
Import af alle produkter, der er forarbejdet på grundlag af
den i stk. 1 anførte atlantiske tun og henhørende under KNkode ex 1604 14 11, ex 1604 14 16, ex 1604 14 18 og
ex 1604 20 70, er forbudt.

29.4.2004

myndigheder kan bevises, at de på datoen for forordningens
ikrafttræden var under forsendelse til Fællesskabets område, og
såfremt de nævnte mængder overgår til fri omsætning senest
14 dage efter denne dato.

Artikel 4
1.

Forordning (EF) nr. 2092/2000 ophæves hermed.

2. Henvisninger til den ophævede forordning betragtes som
henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 3
Denne forordning finder ikke anvendelse på de mængder af de
i artikel 2 omhandlede produkter med oprindelse i Sierra
Leone, om hvilke det over for de kompetente nationale

Artikel 5
Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Luxembourg, den 26. april 2004.
På Rådets vegne
B. COWEN

Formand
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RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 827/2004
af 26. april 2004
om forbud mod import af storøjet tun (Thunnus obesus) med oprindelse i Bolivia, Cambodja,
Georgien, Ækvatorialguinea og Sierra Leone og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1036/2001
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

(7)

ICCAT har konstateret, at Belize og Saint Vincent og
Grenadinerne har gjort fremskridt med hensyn til samarbejdet om bevarelsen af storøjet tun. På sit årlige møde i
2003 besluttede ICCAT at hæve forbuddet mod import
af storøjet tun uanset i hvilken form, som de kontraherende parter havde indført over for Belize og Saint
Vincent og Grenadinerne, med virkning fra den 1. januar
2004.

(8)

ICCAT har gentagne gange rettet henvendelse til Bolivia,
Cambodja, Georgien, Ækvatorialguinea og Sierra Leone
for at anspore dem til at overholde bevarings- og forvaltningsforanstaltningerne for storøjet tun, men henvendelserne har været resultatløse.

(9)

ICCAT har henstillet til de kontraherende parter, at de
træffer passende foranstaltninger til at forbyde import af
storøjet tun uanset i hvilken form med oprindelse i
Bolivia, Sierra Leone og Georgien, og til at opretholde
forbuddet mod import af storøjet tun, uanset i hvilken
form med oprindelse i Cambodja og Ækvatorialguinea.
Disse foranstaltninger vil blive bragt til ophør, så snart
det er fastslået, at disse landes fiskeri er bragt på linje
med ICCAT's foranstaltninger. Det er derfor nødvendigt,
at Fællesskabet, som har enekompetence på området,
anvender disse foranstaltninger. Under hensyn til de
meddelelsesfrister, der er fastsat af ICCAT, bør importforbuddet for disse produkter med oprindelse i Georgien
imidlertid først træde i kraft den 1. juli 2004.

(10)

Disse foranstaltninger er i overensstemmelse med Fællesskabets forpligtelser i henhold til andre internationale
aftaler.

(11)

For klarhedens skyld bør forordning (EF) nr. 1036/2001
ophæves og erstattes af nærværende forordning —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 133,
under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Det er såvel af hensyn til den biologiske ligevægt som til
fødevaresikkerheden på verdensplan bydende nødvendigt
at beskytte fiskebestandene, der er en udtømmelig naturressource.

(2)

Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT), som Fællesskabet
er kontraherende part i, vedtog i 1998 resolution 98-18
om ikke-anmeldt og ikke-forskriftsmæssig fangst af tun
ved hjælp af store fartøjer i konventionsområdet.

(3)

De kontraherende parter i ICCAT, hvis fiskere er
forpligtet til at reducere fangsten af tun, kan kun sikre
en effektiv forvaltning af de berørte fiskebestande, hvis
også de lande, der fisker storøjet tun, men som ikke er
kontraherende part i ICCAT, samarbejder med organisationen og overholder dens bevarings- og forvaltningsforanstaltninger.

(4)

ICCAT har fastslået, at Belize, Bolivia, Cambodja, Georgien, Ækvatorialguinea, Honduras, Saint Vincent og
Grenadinerne samt Sierra Leone kan identificeres som
lande, hvis fartøjer fisker storøjet tun på en måde, der
undergraver effektiviteten af organisationens foranstaltninger til bevarelse af den pågældende art, og har underbygget denne konstatering med oplysninger om fangster,
handel og observation af fartøjer.

(5)

Import af storøjet tun med oprindelse i Belize,
Cambodja, Ækvatorialguinea, Saint Vincent og Grenadinerne samt Honduras er for øjeblikket forbudt i henhold
til Rådets forordning (EF) nr. 1036/2001 af 22. maj
2001 om forbud mod import af storøjet tun (Thunnus
obesus) med oprindelse i Belize, Cambodja, Ækvatorialguinea, Honduras samt Saint Vincent og Grenadinerne (1).

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
(6)

ICCAT har konstateret, at samarbejdet med Honduras
om bevarelsen af storøjet tun er blevet forbedret. På sit
årlige møde i 2002 henstillede ICCAT, at forbuddet mod
import af storøjet tun uanset i hvilken form, som de
kontraherende parter havde indført over for Honduras,
blev ophævet.

(1) EFT L 145 af 31.5.2001, s. 10.

I denne forordning forstås ved »import« de toldprocedurer, der
er anført i artikel 4, nr. 15), litra a) og b), og nr. 16), litra a) til
f), i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992
om indførelse af en EF-toldkodeks (2).
(2) EFT L 302 af 19.10.92, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 60/2004 (EUT L 9 af 15.1.2004, s. 8).
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Artikel 2

Artikel 3

1.
Import til Fællesskabet af storøjet tun (Thunnus obesus)
med oprindelse i Bolivia, Cambodja, Ækvatorialguinea og Sierra
Leone
henhørende
under
KN-kode
ex 0301 99 90,
0302 34 00, ex 0302 70 00, 0303 44 00, ex 0303 80 00,
ex 0304 10 38,
ex 0304 10 98,
ex 0304 20 45,
ex 0304 90 97,
ex 0305 10 00,
ex 0305 20 00,
ex 0305 30 90,
ex 0305 49 80,
ex 0305 59 80
og
ex 0305 69 80 er forbudt.

Bestemmelserne i denne forordning finder ikke anvendelse på
de mængder af de i artikel 2 omhandlede produkter med oprindelse i Bolivia, Georgien og Sierra Leone, om hvilke det over
for de kompetente nationale myndigheder kan bevises, at de på
datoen for forordningens ikrafttræden var under forsendelse til
Fællesskabets område, og såfremt de nævnte mængder overgår
til fri omsætning senest 14 dage efter denne dato.

2.
Import af alle produkter, der er forarbejdet på grundlag af
den i stk. 1 anførte storøjede tun og henhørende under KNkode ex 1604 14 11, ex 1604 14 16, ex 1604 14 18 og
ex 1604 20 70, er forbudt.

Artikel 4
1.

Forordning (EF) nr. 1036/2001 ophæves hermed.

3.
Import til Fællesskabet af storøjet tun (Thunnus obesus)
med oprindelse i Georgien og henhørende under KN-kode
ex 0301 99 90, 0302 34 00, 0303 44 00, ex 0304 10 38,
ex 0304 10 98,
ex 0304 20 45,
ex 0304 90 97,
ex 0305 20 00,
ex 0305 30 90,
ex 0305 49 80,
ex 0305 59 80 og ex 0305 69 80 er forbudt.

2. Henvisninger til den ophævede forordning betragtes som
henvisninger til nærværende forordning.

4.
Import af alle produkter, der er forarbejdet på grundlag af
den i stk. 3 anførte storøjede tun og henhørende under KNkode ex 1604 14 11, ex 1604 14 16, ex 1604 14 18 og
ex 1604 20 70 er forbudt.

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

Artikel 5

Artikel 2, stk. 3 og 4, anvendes fra den 1. juli 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Luxembourg, den 26. april 2004.
På Rådets vegne
B. COWEN

Formand
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RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 828/2004
af 26. april 2004
om forbud mod indførsel af atlantisk sværdfisk (Xiphias gladius) med oprindelse i Sierra Leone og
om ophævelse af forordning (EF) nr. 2093/2000
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

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

mod import af varer af atlantisk sværdfisk under enhver
form, som de kontraherende parter havde indført mod
Honduras, blev ophævet.

(7)

ICCAT har noteret sig, at Belize har gjort fremskridt med
hensyn til samarbejdet om bevarelse af atlantisk sværdfisk. På sin årlige samling i 2003 besluttede den, at
forbuddet mod import af atlantisk sværdfisk under
enhver form, som de kontraherende parter havde indført
mod Belize, skulle ophæves med virkning fra den 1.
januar 2004.

(8)

ICCAT har gentagne gange rettet henvendelse til Sierra
Leone for at anspore landet til at deltage i bevarings- og
forvaltningsforanstaltningerne for atlantisk sværdfisk,
men henvendelserne har været resultatløse.

(9)

ICCAT har henstillet til de kontraherende parter om at
træffe egnede foranstaltninger til et forbud mod import
af denne vare under enhver form fra Sierra Leone. Disse
foranstaltninger ophæves, så snart det konstateres, at
dette land har bragt sin fiskeripraksis i overensstemmelse
med ICCAT's foranstaltninger. Det er derfor nødvendigt,
at Fællesskabet, som har enekompetence på området,
anvender disse foranstaltninger.

(10)

Disse foranstaltninger er forenelige med de forpligtelser,
der påhviler Fællesskabet i henhold til andre internationale aftaler.

(11)

Af klarhedshensyn bør forordning (EF) nr. 2093/2000
ophæves og erstattes af denne forordning —

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Fiskebestandene er en udtømmelig naturressource, som
det er nødvendigt at beskytte af hensyn til den biologiske
ligevægt og fødevaresikkerheden på verdensplan.

(2)

Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT), som Fællesskabet
er kontraherende part i, vedtog i 1995 en handlingsplan,
der har til formål at sikre, at programmet for bevarelse
af sværdfiskebestanden i Atlanterhavet fungerer effektivt,
for at sikre en effektiv bevarelse af bestanden.

(3)

De kontraherende parter i ICCAT, hvis fiskere er
forpligtet til at formindske fangsten af atlantisk sværdfisk, kan kun forvalte de pågældende bestande effektivt,
hvis alle ikke-kontraherende parter, der fisker atlantisk
sværdfisk, samarbejder med ICCAT om denne organisations bevarings- og forvaltningsforanstaltninger.

(4)

(5)

(6)

ICCAT slog i 1998 fast, at Belize og Honduras og i
2002 Sierra Leone kunne identificeres som lande, hvis
fartøjer fisker atlantisk sværdfisk på en måde, der undergraver effektiviteten af denne organisations foranstaltninger til bevarelse af sværdfisk, og har underbygget
denne konstatering med oplysninger om fangster, handel
og fartøjernes aktiviteter.

Importen af atlantisk sværdfisk med oprindelse i Belize
og Honduras er for øjeblikket forbudt i henhold til
Rådets forordning (EF) nr. 2093/2000 af 28. september
2000 om forbud mod import af atlantisk sværdfisk
(Xiphias gladius) med oprindelse i Belize og Honduras (1).

ICCAT har noteret sig, at samarbejdet med Honduras
om bevarelse af atlantisk sværdfisk er blevet forbedret.
På sin årlige samling i 2001 henstillede den, at forbuddet

(1) EFT L 249 af 4.10.2000, s. 3.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I denne forordning forstås ved »import« de toldprocedurer, der
er omhandlet i artikel 4, nr. 15, litra a) og b), og nr. 16, litra
a)-f), i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober
1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (2).
(2) EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 60/2004 (EUT L 49 af 15.1.2004, s. 8).
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Artikel 2
1.
Import til Fællesskabet af atlantisk sværdfisk (Xiphias
gladius) henhørende under KN-kode ex 0301 99 90,
0302 69 87, ex 0302 70 00, 0303 79 87, ex 0303 80 00,
ex 0304 10 38, ex 0304 10 98, 0304 20 87, 0304 90 65,
ex 0305 10 00,
ex 0305 20 00,
ex 0305 30 90,
ex 0305 49 80, ex 0305 59 80 og ex 0305 69 80 og med
oprindelse i Sierra Leone er forbudt.
2.
Import af enhver forarbejdet vare på basis af atlantisk
sværdfisk, jf. stk. 1, henhørende under KN-kode
ex 1604 19 91, ex 1604 19 98 og ex 1604 20 90 er forbudt.

29.4.2004

bevises, at de på datoen for forordningens ikrafttræden var
under forsendelse til Fællesskabets område og såfremt de
nævnte mængder overgår til fri omsætning senest 14 dage efter
denne dato.
Artikel 4
1.

Forordning (EF) nr. 2093/2000 ophæves hermed.

2. Henvisninger til den ophævede forordning betragtes som
henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 3
Denne forordning finder ikke anvendelse på de mængder af de
i artikel 2 omhandlede varer med oprindelse i Sierra Leone, om
hvilke det over for de kompetente nationale myndigheder kan

Artikel 5
Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Luxembourg, den 26. april 2004.
På Rådets vegne
B. COWEN

Formand
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RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 829/2004
af 26. april 2004
om indgåelse af aftalen i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af ændringerne til protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i
aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Republikken Guinea-Bissau om fiskeri
ud for Guinea-Bissaus kyst, for perioden 16. juni 2001-15. juni 2006, og i afgørelse 2001/179/EF
om fastsættelse af de nærmere regler for tildeling af støtte til Guinea-Bissau på fiskeriområdet
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 37, sammenholdt med artikel 300,
stk. 2 og stk. 3, første afsnit,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,

for perioden 16. juni 2001 — 15. juni 2006 og i afgørelse
2001/179/EF om fastsættelse af de nærmere regler for tildeling
af støtte til Guinea-Bissau på fiskeriområdet godkendes på
Fællesskabets vegne.
Teksten til aftalen i form af brevveksling er knyttet til denne
forordning.

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og
Artikel 2

ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

(4)

I henhold til aftalen mellem Republikken Guinea-Bissaus
regering og Det Europæiske Økonomiske Fællesskab om
fiskeri ud for Guinea-Bissaus kyst (2) (»fiskeriaftalen«) har
de to parter afholdt et møde i den blandede kommission,
som er nedsat i henhold til aftalens artikel 11. Formålet
med dette møde var at gennemgå alle aspekter i forbindelse med gennemførelsen af protokollen om fastsættelse
af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der
er omhandlet i fiskeriaftalen, for perioden 16. juni 200115. juni 2006 (3) samt afgørelse 2001/179/EF (4) for at
afgøre, hvilke ændringer eller tilføjelser der var nødvendige.
Efter dette møde blev der den 20. maj 2003 undertegnet
en aftale i form af brevveksling, hvori de tekniske
ændringer fastsættes, og det fastsættes, hvilke ændringer
der skal ske af fiskerimulighederne og den finansielle
modydelse, der er fastsat i fiskeriaftalen og afgørelse
2001/179/EF.
Fiskerimulighederne bør fordeles mellem medlemsstaterne på grundlag af den traditionelle fordeling af de
fiskerimuligheder, fiskeriaftalen giver.
Det er i Fællesskabets interesse at godkende denne aftale
i form af brevveksling —

1. De fiskerimuligheder, der er fastsat i fiskeriaftalen,
fordeles mellem medlemsstaterne således:
a) rejer:
— Italien

1 776 BRT

— Spanien

1 421 BRT

— Portugal

1 066 BRT

— Grækenland

137 BRT

b) fisk/blæksprutter:
— Spanien

3 143 BRT

— Italien

786 BRT

— Grækenland

471 BRT

c) notfartøjer til tunfiskeri:
— Spanien

20 fartøjer

— Frankrig

19 fartøjer

— Italien

1 fartøj

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

d) stangfiskerfartøjer og langlinefartøjer med flydeline:
Artikel 1

— Spanien

21 fartøjer

Aftalen i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af
ændringerne til protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen
mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Republikken Guinea-Bissau om fiskeri ud for Guinea-Bissaus kyst,

— Frankrig

5 fartøjer

— Portugal

4 fartøjer.

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

Udtalelse af 1.4.2004 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
EFT L 226 af 29.8.1980, s. 33.
EFT L 19 af 22.1.2002, s. 35.
EFT L 66 af 8.3.2001, s. 33.

2. Hvis de i protokollen fastsatte fiskerimuligheder ikke
opbruges med licensansøgningerne fra de i stk. 1 nævnte
medlemsstater, kan Kommissionen tage licensansøgninger fra
andre medlemsstater i betragtning.
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Artikel 3

Artikel 4

Medlemsstater, hvis fartøjer fisker under fiskeriaftalen, skal
meddele Kommissionen, hvor store mængder af hver bestand
deres fartøjer fanger i Guinea-Bissaus fiskerizone, jf. de
nærmere bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr.
500/2001 af 14. marts 2001 om gennemførelsesbestemmelser
til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 vedrørende kontrollen
af EF-fiskerfartøjernes fangster i tredjelandes farvande og på
åbent hav (1).

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den eller de
personer, der er beføjet til at undertegne aftalen i form af brevveksling med bindende virkning for Fællesskabet.
Artikel 5
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 Luxembourg, den 26. april 2004.
På Rådets vegne
J. WALSH

Formand

(1) EFT L 73 af 15.3.2001, s. 8.
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AFTALE I FORM AF BREVVEKSLING
om midlertidig anvendelse af ændringerne til protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder
og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og
regeringen for Republikken Guinea-Bissau om fiskeri ud for Guinea-Bissaus kyst, for perioden 16.
juni 2001-15. juni 2006, og i Rådets afgørelse 2001/179/EF om fastsættelse af de nærmere regler
for tildeling af støtte til Guinea-Bissau på fiskeriområdet
A. Brev fra Republikken Guinea-Bissaus regering

Under henvisning til den protokol, der blev paraferet den 30. maj 2001, og som vedrører fastsættelsen af
fiskerimulighederne og den finansielle modydelse for perioden 16. juni 2001-15. juni 2006, samt gennemførelsesbestemmelserne for Rådets afgørelse af 26. februar 2001 (EFT L 66 af 8.3.2001) og resultatet af
mødet i den blandede kommission den 19.-20. maj 2003 skal jeg herved meddele Dem, at Guinea-Bissaus
regering er rede til midlertidigt at anvende følgende ændringer af protokollen fra den 16. juni 2003 i
afventning af dens ikrafttræden i henhold til artikel 9, forudsat at Fællesskabet er rede til at gøre det
samme.

1. De fiskerimuligheder, der er omhandlet i aftalens artikel 4, fastsættes fra den 16. juni 2004 og indtil
protokollens udløb således:
a) frysetrawlere til rejefiskeri: 4 400 BRT
b) frysetrawlere til fiskeri efter fisk og blæksprutter: 4 400 BRT
c) notfartøjer med fryseanlæg til tunfiskeri: 40 fartøjer
d) stangfiskerfartøjer til tunfiskeri og langlinefartøjer med flydeline: 30 fartøjer.

2. De to parter er enige om, at det i perioden 16. juni 2003-15. juni 2004 skal være muligt at ombytte
fiskerimulighederne mellem de to første kategorier (frysetrawlere til rejefiskeri og frysetrawlere til fiskeri
efter fisk og blæksprutter), hvorved der opnås den fleksibilitet, som er nødvendig for en fornuftig udnyttelse af fiskeriprotokollen.

3. Med virkning fra den 16. juni 2004 er den finansielle modydelse, som er omhandlet i aftalens artikel 9,
fastsat til 7 260 000 EUR om året.

4. Støtteforanstaltningerne på fiskeriområdet vil blive finansieret ved hjælp af de finansielle ressourcer, der
afsættes i henhold til Rådets afgørelse af 26. februar 2001 (3 250 000 EUR). Når den har modtaget
gennemførelsesrapporten for den første tranche (ad hoc-foranstaltning af 26. februar 2001), udbetaler
Kommissionen i form af forskud de finansielle ressourcer inden for et loft på 3 250 000 EUR til
gennemførelse af de foranstaltninger, der er planlagt i fællesskab. Overførslerne vil på grundlag af
nedenstående bestemmelser blive fastsat i overensstemmelse med parterne.

5. Støtteforanstaltningerne på fiskeriområdet, jf. fiskeriprotokollens artikel 4 og afgørelsen af 26. februar
2001, samt de tilhørende finansielle ressourcer vil blive omlagt på grundlag af følgende principper:
a) finansiering af et videnskabeligt og teknisk guineansk program, der har til formål at øge kendskabet
til fiskebestandene i Guinea-Bissaus fiskerizone og følge udviklingen i ressourcernes tilstand, og af
driften af laboratoriet for anvendt fiskeriforskning, navnlig med henblik på forbedring af hygiejneforholdene i fiskeriet
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b) institutionel støtte til fiskeriministeriet, herunder teknisk bistand med henblik på gennemførelse og
opfølgning af ovennævnte foranstaltninger og finansiering af stipendier til studier og praktisk uddannelse inden for de forskellige videnskabelige, tekniske og økonomiske discipliner på fiskeriområdet.
Stipendierne kan også anvendes i ethvert andet land, der er knyttet til Fællesskabet ved en samarbejdsaftale. En del af beløbet kan på anmodning af Guinea-Bissaus myndigheder anvendes til at
dække udgifterne til deltagelse i internationale møder eller praktikantophold vedrørende fiskeri og til
tilrettelæggelse af fiskeriseminarer i Guinea-Bissau
c) støtte til investeringer i ikke-industrialiseret fiskeri
d) havovervågning (indkøb af udstyr, driftsudgifter i forbindelse med overvågningen, teknisk bistand,
leje af materiel og overvågningsforanstaltninger gennemført i samarbejde med andre lande og organisationer i regionen og/eller Den Europæiske Union), herunder mulighed for dækning af udgifterne til
etablering af et satellitbåret overvågningssystem (VMS) for fiskerfartøjer.
Den tekniske og finansielle planlægning af disse foranstaltninger vil finde sted efter fælles aftale mellem
Republikken Guinea-Bissaus regering og Europa-Kommissionen i form af årlige trancher inden den 16.
juni 2004 og den 16. juni 2005. De tilhørende betalinger er afhængige af, at Republikken GuineaBissaus regering fremlægger en detaljeret gennemførelsesrapport, og at denne godkendes af EuropaKommissionen.
6. Desuden forpligter Republikken Guinea-Bissau sig til at gennemgå alle de gældende aftaler (bilaterale
og/eller private), ekskl. aftaler indgået med UEMOA's medlemslande, med det formål at:
— mindske fiskeriindsatsen på områder, som er udsat for overfiskeri, bl.a. rejefiskeriet
— sikre overholdelsen af protokollens artikel 3, hvori det fastsættes, at »de to parter forpligter sig til at
fremme ansvarligt fiskeri i Guinea-Bissaus farvande efter principperne om ikke-diskrimination af de
forskellige flåder, der fisker i de pågældende farvande«.
— at stoppe for indgåelsen af nye bilaterale og private aftaler for de fiskeriformer, der er omfattet af
aftalen mellem Fællesskabet og Republikken Guinea-Bissau, indtil der indgås aftale mellem parterne.
Fiskeriaftalerne skal være revideret, genforhandlet, så den finansielle modydelse svarer til modydelsen fra
Fællesskabet, eller opsagt inden den 16. juni 2004.
Manglende overholdelse af disse forpligtelser berettiger den anden part til automatisk at opsige aftalen
og annullere de finansielle overførsler fra opsigelsesdatoen.
7. Herudover skal Republikken Guinea-Bissaus regering med henblik på afslutning af de støtteforanstaltninger, der er planlagt som led i den første tranche af afgørelsen af 26. februar 2001, uigenkaldeligt
overføre de beløb, der mangler at blive gennemført i forbindelse med den finansielle gennemførelse af
den første tranche af Rådets afgørelse af 26. februar 2001 (1 782 655 EUR), til en kontrasigneret
konto, som forvaltes af statssekretariatet for fiskeri og Europa-Kommissionens delegation i Bissau, senest
den 15. oktober 2003.
For fremtiden vil Europa-Kommissionens overførsler til støtteforanstaltninger på fiskeriområdet ske
direkte til denne konto.
8. I bilaget til fiskeriprotokollen indsættes i punkt 5.3, andet afsnit, følgende sætning:
»Hvis fangståret ikke overstiger en måned, begrænses redernes bidrag til en måneds løn (400 EUR).«
Jeg vil være Dem taknemmelig, hvis De over for mig vil bekræfte, at Fællesskabet er indforstået med en
sådan midlertidig anvendelse.
Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.
På vegne af regeringen for Republikken Guinea-Bissau
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B. Brev fra Fællesskabet

Jeg har den ære hermed at anerkende modtagelsen af Deres skrivelse af dags dato med følgende ordlyd:

»Under henvisning til den protokol, der blev paraferet den 30. maj 2001, og som vedrører fastsættelsen
af fiskerimulighederne og den finansielle modydelse for perioden 16. juni 2001-15. juni 2006, samt
gennemførelsesbestemmelserne for Rådets afgørelse af 26. februar 2001 (EFT L 66 af 8.3.2001) og
resultatet af mødet i den blandede kommission den 19.-20. maj 2003 skal jeg herved meddele Dem, at
Guinea-Bissaus regering er rede til midlertidigt at anvende følgende ændringer af protokollen fra den
16. juni 2003 i afventning af dens ikrafttræden i henhold til artikel 9, forudsat at Fællesskabet er rede
til at gøre det samme.

1. De fiskerimuligheder, der er omhandlet i aftalens artikel 4, fastsættes fra den 16. juni 2004 og indtil
protokollens udløb således:
a) frysetrawlere til rejefiskeri: 4 400 BRT
b) frysetrawlere til fiskeri efter fisk og blæksprutter: 4 400 BRT
c) notfartøjer med fryseanlæg til tunfiskeri: 40 fartøjer
d) stangfiskerfartøjer til tunfiskeri og langlinefartøjer med flydeline: 30 fartøjer.

2. De to parter er enige om, at det i perioden 16. juni 2003-15. juni 2004 skal være muligt at ombytte
fiskerimulighederne mellem de to første kategorier (frysetrawlere til rejefiskeri og frysetrawlere til
fiskeri efter fisk og blæksprutter), hvorved der opnås den fleksibilitet, som er nødvendig for en
fornuftig udnyttelse af fiskeriprotokollen.

3. Med virkning fra den 16. juni 2004 er den finansielle modydelse, som er omhandlet i aftalens artikel
9, fastsat til 7 260 000 EUR om året.

4. Støtteforanstaltningerne på fiskeriområdet vil blive finansieret ved hjælp af de finansielle ressourcer,
der afsættes i henhold til Rådets afgørelse af 26. februar 2001 (3 250 000 EUR). Når den har
modtaget gennemførelsesrapporten for den første tranche (ad hoc-foranstaltning af 26. februar
2001), udbetaler Kommissionen i form af forskud de finansielle ressourcer inden for et loft på
3 250 000 EUR til gennemførelse af de foranstaltninger, der er planlagt i fællesskab. Overførslerne
vil på grundlag af nedenstående bestemmelser blive fastsat i overensstemmelse med parterne.

5. Støtteforanstaltningerne på fiskeriområdet, jf. fiskeriprotokollens artikel 4 og afgørelsen af 26.
februar 2001, samt de tilhørende finansielle ressourcer vil blive omlagt på grundlag af følgende
principper:
a) finansiering af et videnskabeligt og teknisk guineansk program, der har til formål at øge kendskabet til fiskebestandene i Guinea-Bissaus fiskerizone og følge udviklingen i ressourcernes
tilstand, og af driften af laboratoriet for anvendt fiskeriforskning, navnlig med henblik på forbedring af hygiejneforholdene i fiskeriet
b) institutionel støtte til fiskeriministeriet, herunder teknisk bistand med henblik på gennemførelse
og opfølgning af ovennævnte foranstaltninger og finansiering af stipendier til studier og praktisk
uddannelse inden for de forskellige videnskabelige, tekniske og økonomiske discipliner på fiskeriområdet. Stipendierne kan også anvendes i ethvert andet land, der er knyttet til Fællesskabet ved
en samarbejdsaftale. En del af beløbet kan på anmodning af Guinea-Bissaus myndigheder
anvendes til at dække udgifterne til deltagelse i internationale møder eller praktikantophold
vedrørende fiskeri og til tilrettelæggelse af fiskeriseminarer i Guinea-Bissau
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c) støtte til investeringer i ikke-industrialiseret fiskeri
d) havovervågning (indkøb af udstyr, driftsudgifter i forbindelse med overvågningen, teknisk
bistand, leje af materiel og overvågningsforanstaltninger gennemført i samarbejde med andre
lande og organisationer i regionen og/eller Den Europæiske Union), herunder mulighed for
dækning af udgifterne til etablering af et satellitbåret overvågningssystem (VMS) for fiskerfartøjer.
Den tekniske og finansielle planlægning af disse foranstaltninger vil finde sted efter fælles aftale
mellem Republikken Guinea-Bissaus regering og Europa-Kommissionen i form af årlige trancher
inden den 16. juni 2004 og den 16. juni 2005. De tilhørende betalinger er afhængig af, at Republikken Guinea-Bissaus regering fremlægger en detaljeret gennemførelsesrapport, og at denne
godkendes af Europa-Kommissionen.
6. Desuden forpligter Republikken Guinea-Bissau sig til at gennemgå alle de gældende aftaler (bilaterale
og/eller private), ekskl. aftaler indgået med UEMOA's medlemslande, med det formål at:
— mindske fiskeriindsatsen på områder, som er udsat for overfiskeri, bl.a. rejefiskeriet
— sikre overholdelsen af protokollens artikel 3, hvori det fastsættes, at »de to parter forpligter sig
til at fremme ansvarligt fiskeri i Guinea-Bissaus farvande efter principperne om ikke-diskrimination af de forskellige flåder, der fisker i de pågældende farvande«.
— at stoppe for indgåelsen af nye bilaterale og private aftaler for de fiskeriformer, der er omfattet
af aftalen mellem Fællesskabet og Republikken Guinea-Bissau, indtil der indgås aftale mellem
parterne.
Fiskeriaftalerne skal være revideret, genforhandlet, så den finansielle modydelse svarer til
modydelsen fra Fællesskabet, eller opsagt inden den 16. juni 2004.
Manglende overholdelse af disse forpligtelser berettiger den anden part til automatisk at opsige
aftalen og annullere de finansielle overførsler fra opsigelsesdatoen.
7. Herudover skal Republikken Guinea-Bissaus regering med henblik på afslutning af de støtteforanstaltninger, der er planlagt som led i den første tranche af afgørelsen af 26. februar 2001, uigenkaldeligt overføre de beløb, der mangler at blive gennemført i forbindelse med den finansielle gennemførelse af den første tranche af Rådets afgørelse af 26. februar 2001 (1 782 655 EUR), til en kontrasigneret konto, som forvaltes af statssekretariatet for fiskeri og Europa-Kommissionens delegation i
Bissau, senest den 15. oktober 2003.
For fremtiden vil Europa-Kommissionens overførsler til støtteforanstaltninger på fiskeriområdet ske
direkte til denne konto.
8. I bilaget til fiskeriprotokollen indsættes i punkt 5.3, andet afsnit, følgende sætning:»Hvis fangståret
ikke overstiger en måned, begrænses redernes bidrag til en måneds løn (400 EUR).«
Jeg vil være Dem taknemmelig, hvis De over for mig vil bekræfte, at Fællesskabet er indforstået med en
sådan midlertidig anvendelse.«

Jeg skal hermed over for Dem bekræfte, at Fællesskabet er indforstået med en sådan midlertidig anvendelse.
Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.
På vegne af Rådet for Den Europæiske Union
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RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 830/2004
af 26. april 2004
om indgåelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse,
der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og regeringen for
Republikken Guinea om fiskeri ud for Guineas kyst, for perioden 1. januar 2004 til 31. december
2008
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

Teksten til protokollen er knyttet til denne forordning (3).

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 37, sammenholdt med artikel 300,
stk. 2, og stk. 3, første afsnit,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

I overensstemmelse med artikel 15, stk. 2, i aftalen
mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og
Republikken Guineas regering om fiskeri ud for Guineas
kyst (2) har de to parter ført forhandlinger for at fastlægge de ændringer eller supplerende bestemmelser, der
skal indføjes i aftalen, når gyldighedsperioden for den
protokol, der er knyttet til aftalen, udløber.
Som resultat af disse forhandlinger blev der den 27. juni
2003 paraferet en ny protokol om fastsættelse af de
fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er
omhandlet i nævnte aftale, for perioden 1. januar 2004
til 31. december 2008.

(3)

Metoden for fordeling af fiskerimulighederne mellem
medlemsstaterne bør fastlægges på grundlag af den traditionelle fordeling inden for rammerne af aftalen.

(4)

Det er i Fællesskabets interesse at godkende denne
protokol —

Artikel 2
1. De fiskerimuligheder, der er fastsat i protokollen, fordeles
mellem medlemsstaterne på følgende måde:
a) rejefiskeri:
— Spanien:1 050 BRT
— Portugal: 300 BRT
— Grækenland: 150 BRT
b) Notfartøjer til tunfiskeri:
— Frankrig: 17 fartøjer
— Spanien: 17 fartøjer
c) stangfiskerfartøjer til tunfiskeri:
— Frankrig: 7 fartøjer
— Spanien: 7 fartøjer
d) langlinefartøjer med flydeline:
— Spanien: 8
— Portugal: 1
2. De fiskerimuligheder, der er fastsat i protokollen for
fiskeri efter fisk og blæksprutter for 2004, fordeles mellem
medlemsstaterne på følgende måde:
— Spanien: 844 BRT
— Italien: 750 BRT
— Grækenland: 906 BRT.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

3. Forhøjes fiskerimulighederne fra 2005 i forhold til 2004 i
henhold til artikel 1 i protokollen, fordeles de supplerende
mængder i forhold til ovennævnte fiskerimuligheder for 2004.

Artikel 1

4. Hvis de fiskerimuligheder, der er fastsat i protokollen,
ikke opbruges med licensansøgningerne fra disse medlemsstater, kan Kommissionen tage licensansøgninger fra andre
medlemsstater i betragtning.

Protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den
finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab og regeringen for Republikken Guinea om fiskeri ud for Guineas kyst, for perioden 1.
januar 2004 til 31. december 2008, godkendes på Fællesskabets vegne.

Artikel 3

(1) Udtalelse af 1.4.2004 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
(2) EFT L 111 af 27.4.1983, s. 1.

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
(3) EUT L 99 af 3.4.2004, s. 12.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Luxembourg, den 26. april 2004.
På Rådets vegne
J. WALSH

Formand
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RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 831/2004
af 26. april 2004
om ændring af forordning (EF) nr. 973/2001 om tekniske bevarelsesforanstaltninger for visse
bestande af stærkt vandrende fiskearter
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

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

2.
Medlemsstaterne fremsender programmet til Den
Stående Komité for Forskning og Statistik til validering og
en kopi til Kommissionen.

3.
Medlemsstaterne sender hvert år inden den 1. juli
Kommissionen en rapport, hvori resultaterne af gennemførelsen i det foregående år af de programmer, der er
omhandlet i stk. 1, evalueres.

ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

Den Internationale Kommissionen for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (i det følgende benævnt
»ICCAT«) og Kommissionen for Tunfisk i Det Indiske
Ocean (i det følgende benævnt »IOTC«) har vedtaget en
række henstillinger om tekniske foranstaltninger, som
blev gennemført i EF-retten ved Rådets forordning (EF)
nr. 973/2001 af 14. maj 2001 om tekniske bevarelsesforanstaltninger for visse bestande af stærkt vandrende
fiskearter (2).
ICCAT vedtog i 2001 på sit 17. møde og i 2002 på sit
13. ekstraordinære møde henstillinger om en række nye
tekniske foranstaltninger for visse bestande af stærkt
vandrende arter i Atlanterhavet og Middelhavet. Disse
henstillinger er bindende for Fællesskabet og bør derfor
gennemføres.
Forordning (EF) nr. 973/2001 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 5b

1.
Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til i 2003 og 2004 at iværksætte en specifik plan
med henblik på at reducere fangsterne af ungtun i Middelhavet og sikre, at mindstemålet for almindelig tun som
omhandlet i artikel 6 overholdes.

2.
Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til i 2003 og 2004 at iværksætte et videnskabeligt
program for identificering af de forskellige former for fiskeri
efter almindelig tun og af størrelsessammensætningen i
deres respektive fangster, idet de lader de foreliggende data
om tidligere fangster indgå i deres skøn.

3.
Medlemsstaterne meddeler hvert år inden den 15.
september Kommissionen, hvilke foranstaltninger de har
truffet efter stk. 1 og 2, og hvilke resultater iværksættelsen
af den specifikke plan har givet.«

Artikel 1
I forordning (EF) nr. 973/2001 foretages følgende ændringer:
1) I artikel 3, stk. 4, ændres »Indtil 31. december 2002 træffer
medlemsstaterne« til »Medlemsstaterne træffer«.
2) Artikel 5, stk. 1, affattes således:
»1. Hvert år i perioden 16. juli-15. august er fiskeri efter
almindelig tun med not forbudt i Middelhavet.«

4) Artikel 7, stk. 1, andet afsnit, affattes således:
»Det foregående afsnit finder dog ikke anvendelse på de
arter, der er omhandlet i bilag IV og taget som utilsigtet
bifangst, hvis de i antal højst udgør 15 % af de landede
mængder. For almindelig tun fastsættes denne tolerance til
10 % af antallet af fisk pr. landing af de samlede fangster af
almindelig tun eller den dertil svarende vægtprocent.«

3) Følgende artikler indsættes:
»Artikel 5a
1.
Medlemsstaterne opstiller hvert år et prøveudtagningsprogram til vurdering af fangstmængde af almindelig tun i
hver størrelseskategori, bl.a. ved hjælp af videnskabelige
observatører om bord på fartøjerne eller på opdrætsstederne.
(1) Udtalelse af 13.1.2004 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
(2) EFT L 137 af 19.5.2001, s. 1.

5) Artikel 9, stk. 5 og 6, udgår.

6) Artikel 10, stk. 5, affattes således:
»5. Hver medlemsstat sender hvert år inden den 15. maj
Kommissionen en liste over de fiskerfartøjer, der fører dets
flag, og som fisker efter nordatlantisk hvid tun. Kommissionen videresender disse oplysninger til ICCAT's sekretariat
hvert år senest den 31. maj.«
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7) Følgende artikel indsættes:
»Artikel 12a
1.
Medlemsstaterne tilskynder fiskerne til i videst muligt
omfang at sætte utilsigtet fangede levende hajer, navnlig
ungfisk, ud igen.

29.4.2004

2.
Medlemsstaterne tilskynder fiskerne til at begrænse
udsmid af hajer.«
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Luxembourg, den 26. april 2004.
På Rådets vegne
J. WALSH

Formand

29.4.2004
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 832/2004
af 28. 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 29. april 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 28. 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 28. 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

120,2
75,8
120,5
105,5

0707 00 05

052
096
999

124,9
84,2
104,6

0709 90 70

052
204
999

108,4
66,7
87,6

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
400
600
624
999

32,8
38,7
102,8
40,2
44,8
30,7
59,9
50,0

0805 50 10

528
999

68,5
68,5

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388
400
404
508
512
524
528
720
804
999

86,1
139,9
107,5
68,0
71,1
68,3
77,2
97,4
102,4
90,9

0808 20 50

388
512
524
528
720
804
999

82,7
73,2
83,4
75,3
39,9
119,3
79,0

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. 833/2004
af 26. marts 2004
om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 449/2000 om indførelse af en midlertidig
antidumpingtold på importen af rørfittings af deformerbart støbejern med oprindelse i Brasilien,
Den Tjekkiske Republik, Japan, Folkerepublikken Kina, Republikken Korea og Thailand og om
godtagelse af tilsagn afgivet af en eksporterende producent i Den Tjekkiske Republik
B. MISLIGHOLDELSE AF TILSAGNET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22.
december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande,
der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1), særlig
artikel 8 og artikel 9,

1. Forpligtelser, der påhviler selskaber, der har
afgivet tilsagn

(5)

Det tilsagn, der er afgivet i den aktuelle sag, forpligter
bl.a. det pågældende selskab til at eksportere den pågældende vare til Fællesskabet til eller over bestemte mindsteimportpriser, der er fastsat i tilsagnet. Selskabet
forpligter sig også til ikke at omgå tilsagnet ved at indgå
kompenserende ordninger med andre parter, som fører
til, at den nettopris, der betales af den første uafhængige
kunde i Fællesskabet, kommer under mindsteimportprisen.

(6)

For at muliggøre et effektivt tilsyn med tilsagnet er
Moravské endvidere forpligtet til at sende Kommissionen
en kvartalsrapport om selskabets samlede eksportsalg af
den pågældende vare til Det Europæiske Fællesskab.
Disse rapporter skal indeholde nærmere oplysninger om
alle fakturaer, der er udstedt i periodens løb for det salg,
der har fundet sted i henhold til betingelserne i det
tilsagn, for hvilket der ønskes fritagelse for antidumpingtolden. De oplysninger, der afgives i disse salgsrapporter,
skal være fuldstændige og korrekte i alle detaljer.

(7)

For at sikre en overholdelse af tilsagnet indvilgede
Moravské også i at tillade kontrolbesøg hos selskabet
med henblik på at bekræfte nøjagtigheden og sandheden
af oplysningerne i de nævnte kvartalsrapporter. I denne
forbindelse blev der i september 2003 aflagt et kontrolbesøg hos Moravské i Den Tjekkiske Republik.

efter høring af Det Rådgivende Udvalg, og
ud fra følgende betragtninger:

A. TIDLIGERE PROCEDURE
(1)

(2)

Den 29. maj 1999 offentliggjorde Kommissionen en
meddelelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende om
indledning af en antidumpingprocedure (2) vedrørende
importen af rørfittings af deformerbart støbejern (»den
pågældende vare«) med oprindelse i Brasilien, Kroatien,
Den Tjekkiske Republik, Forbundsrepublikken Jugoslavien, Japan, Folkerepublikken Kina, Republikken Korea
og Thailand.
Denne procedure førte til, at der i februar 2000 ved
Kommissionens forordning (EF) nr. 449/2000 (3) blev
indført midlertidig antidumpingtold mod Brasilien, Den
Tjekkiske Republik, Japan, Folkerepublikken Kina, Republikken Korea og Thailand for at afhjælpe de skadelige
virkninger af dumpingen.

(3)

I samme forordning godtog Kommissionen et tilsagn fra
en eksporterende producent i Den Tjekkiske Republik,
Moravské elezárny a.s. (»Moravské«). På de i forordning
(EF) nr. 449/2000 fastsatte betingelser blev importen af
den pågældende vare til Fællesskabet fra dette selskab
fritaget fra den nævnte antidumpingtold, jf. artikel
2, stk. 1, i samme forordning.

(4)

Der blev senere indført endelig told mod Brasilien, Den
Tjekkiske Republik, Japan, Folkerepublikken Kina, Republikken Korea og Thailand ved Rådets forordning (EF)
nr. 1784/2000 (4). På de deri fastsatte betingelser fritog
forordningen også varer fremstillet og eksporteret til
Fællesskabet af Moravské for den endelige antidumpingtold, da et tilsagn fra dette selskab allerede var blevet
endeligt godtaget i den foreløbige fase af proceduren.

(1) EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1. Forordningen er senest ændret ved
forordning (EF) nr. 461/2004 (EFT L 77 af 13.3.2004, s. 12).
(2) EFT C 151 af 29.5.1999, s. 21.
(3) EFT L 55 af 29.2.2000, s. 3.
(4) EFT L 208 af 18.8.2000, s. 8.

2. Resultater af kontrolbesøget

(8)

Det blev ved besøget hos Moravské fastslået, at salget til
en bestemt kunde i Fællesskabet af visse typer af den
pågældende vare ifølge eksportfakturaerne og tilsagnssalgsrapporterne angiveligt havde fundet sted til priser,
der var i overensstemmelse med mindsteimportpriserne,
mens salget til samme kunde af varer, der ikke var
genstand for antidumpingforanstaltninger, fandt sted til
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priser, der lå væsentligt under Moravskés gennemsnitspriser for disse andre varer ved salg til andre kunder i
Fællesskabet. De varer, der var genstand for tilsagnet,
blev derefter videresolgt af kunden i Fællesskabet til et
andet selskab i en anden medlemsstat.

(14)

Inden for rammerne af den nuværende administrative
procedure anmodede selskabet også om et eksemplar af
Kommissionens tjenestegrenes interne rapport om
kontrolbesøget, da det ikke mente at kunne forsvare sine
interesser tilstrækkeligt uden dette dokument. Som
fastsat i artikel 8, stk. 9, og artikel 20 i forordning (EF)
nr. 384/96 har selskabet imidlertid modtaget en fuld
skriftlig redegørelse for alle de kendsgerninger og overvejelser, der lå til grund for den aktuelle afgørelse, og det
har fået tilstrækkelige muligheder for at fremsætte
bemærkninger hertil, før den aktuelle afgørelse blev
truffet. Selskabet har derfor modtaget alle de oplysninger, der er nødvendige for, at det fuldt ud kan gøre
brug af retten til at forsvare sig. Denne anmodning
kunne derfor ikke imødekommes. En anmodning om
adgang til besøgsrapporten i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 (1) er
under behandling i henhold til nævnte forordnings
bestemmelser.

(15)

For så vidt angår spørgsmålet om kompensationsordningen blev det fremført, at den kompensation, der blev
ydet den pågældende kunde i 2002, var ubetydelig i
forhold til selskabets samlede eksport til Fællesskabet af
alle varer, og at der derfor ikke var sket nogen væsentlig
misligholdelse. Det blev endvidere fremført, at en tilbagetrækning af godtagelsen af tilsagnet som følge af denne
kompensationsordning ikke stod i forhold til selskabets
handlinger.

(16)

Argumentet om væsentlighed kan ikke accepteres, at det
erklærede mål for kompensationsordningen var at gøre
det muligt for Moravské at sælge sine varer i en bestemt
medlemsstat til priser under mindsteimportpriserne og
derfor til skadevoldende priser. Selv om en misligholdelse kun vedrører én kunde i én medlemsstat (eller blot
én transaktion), bryder en overtrædelse som denne
desuden klart det tillidsforhold, der lå til grund for, at
Kommissionen i første omgang godtog tilsagnet.

(17)

For så vidt angår spørgsmålet om væsentlighed og
proportionalitet skal det endvidere også erindres, at
Retten i Første Instans i sin praksis har bekræftet, at en
hvilken som helst misligholdelse af et tilsagn er tilstrækkelig grund til at tilbagetrække godtagelsen deraf (2).

(18)

Den konstaterede kompensationsordning anses for at
være en misligholdelse af tilsagnet. Den manglende
rapportering af alle salgstransaktioner til Fællesskabet var
også en misligholdelse af tilsagnet. Selskabet blev derfor
skriftligt underrettet om de væsentligste kendsgerninger
og overvejelser, der lå til grund for, at Kommissionen
påtænkte at trække godtagelsen af tilsagnet tilbage og
anbefale, at der indføres endelig antidumpingtold.

For så vidt angår spørgsmålet om de fakturaer, der var
blevet udeladt i salgsrapporterne til Kommissionen,
henviste Moravské til en anden antidumpingsag (3), hvor
Kommissionen trak godtagelsen af et tilsagn fra et norsk
selskab tilbage efter en misligholdelse af dets vilkår. Det
pågældende norske selskab anmodede senere om en
delvis interimsundersøgelse af de antidumping- og antisubsidieforanstaltninger, der gjaldt for selskabet, hvilket
blev indrømmet. Efter en ny undersøgelse af Kommissionens tjenestegrene blev et nyt tilsagn fra det pågældende
selskab godtaget omkring tre år efter tilbagetrækningen
af godtagelsen af det oprindelige tilsagn.

Selskabet fremsatte skriftlige bemærkninger inden for
den fastsatte frist og anmodede også om at blive hørt,
hvilket skete.

(1) EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.
(2) Retten i Første Instans, dom af 30. marts 2000, sag T-51/96, Miwon
Co Ltd mod Rådet.
(3) Opdrættede atlanterhavslaks med oprindelse i Norge. Rådets forordning (EF) nr. 322/2002 (EFT L 51 af 22.2.2002, s. 1).

(9)

Det blev under besøget hævdet, at Moravské som følge
af mindsteimportprisernes størrelse ikke var konkurrencedygtig i den anden medlemsstat med hensyn til visse
modeller af rørfittings. Moravské indrømmede, at der var
skabt et system med krydskompensation mellem varer,
der var omfattet af tilsagnet, og varer, der ikke var pålagt
antidumpingforanstaltninger, som tillod Moravské at
sælge disse modeller til nettopriser (dvs. med kompensation), der lå under mindsteimportpriserne. Moravskés
salg af disse varer var derfor ikke i overensstemmelse
med betingelserne i dets tilsagn.

(10)

Efter at være blevet underrettet om kontrolbesøget
gennemgik selskabet de kvartalsvise tilsagnsrapporter,
der tidligere var blevet afgivet til Kommissionen. Lige før
besøget underrettede selskabet Kommissionen om, at det
havde fundet 16 fakturaer vedrørende salg til Fællesskabet i henhold til tilsagnet, som var blevet udeladt fra
kvartalsrapporterne. Det blev hævdet, at fejlene skyldtes
selskabets edb-regnskabsprogram. På grundlag af oplysninger fra en toldmyndighed i Fællesskabet konstaterede
Kommissionen desuden under besøget, at yderligere en
faktura vedrørende salg til Fællesskabet ikke var blevet
medtaget i den relevante kvartalsrapport. Det blev fastslået, at den pågældende faktura var blevet udeladt, fordi
bestemmelseslandet på fakturaen var blevet indkodet
forkert i selskabets regnskabssystem.

(11)

Selv om ikke alle salgstransaktionerne i de sytten
udeladte fakturaer vedrørte selskaber, med hvilke
Moravské havde kompensationsaftaler, og selv om mindsteimportpriserne tilsyneladende var overholdt, står det
stadigvæk tilbage, at selskabets regnskabssystem ikke
havde registreret fakturaerne i forbindelse med tilsagnsrapporterne. Selskabets forpligtelse til at afgive fuldstændige rapporter om alle dets salgstransaktioner var derfor
ikke opfyldt.

3. Misligholdelse af tilsagnet

(12)

(13)
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(19)

I denne forbindelse henledte Moravské opmærksomheden på, at en af årsagerne til, at det nye tilsagn fra det
norske selskab blev godtaget, var forbedringer i dets
regnskabssystem. Moravské angav, at det også ville være
villig til at forbedre sit regnskabssystem for at sikre, at
der ikke igen forekom udeladelser af fakturaer, og at den
»fordel«, der var blevet indrømmet det norske selskab i
denne forbindelse, også skulle indrømmes Moravské.

(20)

Det skal som svar herpå først gøres klart, at de to sager
ikke er ens. Godtagelsen af det norske selskabs tilsagn
blev trukket tilbage efter en misligholdelse, og det var
først flere år senere, efter at det i en undersøgelse var
blevet slået fast, at omstændighederne havde ændret sig i
mellemtiden, at et andet tilsagn fra selskabet blev
godtaget. Endvidere blev der taget hensyn til en række
faktorer, der overbeviste Kommissionen om, at samme
misligholdelse ikke igen ville forekomme (idet forbedringer af det norske selskabs regnskabssystem kun var en
del af den samlede vurdering).

(21)

(22)

(23)

Der var derfor tale om en anden situation end for
Moravské, hvor der er tale om manglende overholdelse
af et gældende tilsagn. Hvad selskabet vil gøre i fremtiden, hvis Kommissionen ikke trækker godtagelsen af
tilsagnet tilbage, er hypotetisk og kan ikke anses for
tilstrækkelig grund til at indstille den aktuelle administrative procedure.
Moravské fremførte også, at produktionen af den pågældende vare var blevet flyttet ud af Fællesskabet af to af
de selskaber, der havde indgivet den klage, som førte til
de gældende endelige antidumpingforanstaltninger. Det
blev fremført, at der derfor ikke var behov for yderligere
foranstaltninger, da der ikke var nogen EF-erhvervsgren
at beskytte, og at det ikke var i Fællesskabets interesse at
genindføre antidumpingtold på importen fra Moravské.
I denne forbindelse henvendte Kommissionen sig efterfølgende til de selskaber, der udgjorde EF-erhvervsgrenen
i proceduren, og de bekræftede, at der ikke var sket
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nogen væsentlig flytning af produktionen af den pågældende vare ud af Fællesskabet. Selv hvis påstanden om
en udflytning af produktionen havde været korrekt,
ændrer dette ikke, at Moravské har misligholdt sit
tilsagn, og at godtagelsen heraf omgående kan trækkes
tilbage.
C. ÆNDRING AF KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)
Nr. 449/2000
(24)

I betragtning af ovenstående bør artikel 2 i Kommissionens forordning (EF) nr. 449/200 om godtagelse af et
tilsagn fra Moravské elezárny a.s. udgå, og artikel 3 og 4
i nævnte forordning bør omnummereres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Godtagelsen af det tilsagn, der er afgivet af
Artikel 2
1. Artikel 2 i Kommissionens forordning (EF) nr. 449/2000
udgår.
2. Artikel 3 i Kommissionens forordning (EF) nr. 449/2000
omnummereres til »Artikel 2«.
3. Artikel 4 i Kommissionens forordning (EF) nr. 449/2000
omnummereres til »Artikel 3«.
Artikel 3
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. marts 2004.
På Kommissionens vegne
Pascal LAMY

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 834/2004
af 28. april 2004
om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved
kontrol af handelen hermed
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

definitionen af »enheder« i artikel 2, litra t), i forordning
(EF) 338/97; noten angående Aloe spp. bør indeholde en
udtrykkelig henvisning til arterne opført i bilag A; og
noten om Guaiacum spp. bør ændres for at udpege dele
og afledte produkter, som der blev truffet beslutning om
på den 12. konference.

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, stk. 3, og

(5)

På grundlag af kriterierne i artikel 3, stk. 4, litra a), i
forordning (EF) nr. 338/97 har Den Videnskabelige
Undersøgelsesgruppe fastslået, at visse arter må fjernes
fra listen over dyrearter, for hvilke import til Fællesskabet bør overvåges på grund af omfanget af importen,
og andre arter må føjes til denne liste.

(6)

Forordning (EF) nr. 338/97 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Handel med
Vilde Dyr og Planter fastsat i henhold til artikel 18 i
forordning (EF) 338/97 —

ud fra følgende betragtninger:
(1)

Rådets forordning (EF) nr. 338/97 indeholder lister over
dyre- og plantearter, for hvilke der er indført begrænsninger af eller kontrol med handelen. Disse lister
omfatter listerne i bilagene til konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og
planter, i det følgende benævnt »CITES-konventionen«.

(2)

Bilag A til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 omfatter
arterne opført på konventionens liste I, for hvilke
medlemsstaterne ikke har fremsat forbehold, og Varanus
nebulosus bør dermed opføres på denne liste.

(3)

Ændringer af konventionens liste III, der foretages i overensstemmelse med bestemmelserne i konventionens
artikel XVI, bør afspejles i bilag C til Rådets forordning
(EF) nr. 338/97 og i »Note vedrørende fortolkningen af
bilag A, B, C og D«. Det er bl.a. nødvendigt at opføre
Argentina, Australien, Indonesien, Mexico, New Zealand
og Peru som oprindelseslande for arter opført på
konventionens liste III.

(4)

Der er behov for at tilpasse noten angående visse koralarter med henblik på at indføje nogle af termerne i
CITES Resolution Conf. 11.10 vedrørende definitioner af
koralsand og koralfragmenter i overensstemmelse med

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Bilaget til forordning (EF) nr. 338/97 ændres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på enogtyvendedagen efter
offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 28. 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 215 af 27.8.2003, s. 3).
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BILAG
I bilaget til forordning (EF) nr. 338/97 foretages følgende ændringer:
1) I note nr. 9 i »Note vedrørende fortolkningen af bilag A, B, C og D« tilføjes følgende:
a) »AR (Argentina)« og »AU (Australien)« før »BO (Bolivia)«;
b) »ID (Indonesien)« efter »IN (Indien)«;
c) »MX (Mexico)« efter »MU (Mauritius)«;
d) »NZ (New Zealand)« og »PE (Peru)« efter »NP (Nepal)«.

2) I kolonnen med overskriften »Bilag A« foretages følgende ændring:
Under riget: FAUNA række: CHORDATA, Klasse: REPTILIA, Orden: SAURIA foretages følgende ændring:
Under familien »Varanidae«, tilføjes »Varanus nebulosus« efter »Varanus komodoensis«.

3) I kolonnen med overskriften »Bilag B« foretages følgende ændringer:
a) under riget: FAUNA
Række: CNIDARIA (ÆDELKORAL-FAMILIEN, ILDKORALLER, SØANEMONER) ændres alle forekomster af
udtrykket »(Fossiler er ikke omfattet af forordningens bestemmelser)« til:
»Følgende er ikke omfattet af forordningens bestemmelser:
Fossiler
Koralsand, dvs. materialer, som helt eller delvist består af fint malede dele af døde koraller med en diameter på
højst 2 mm, og som bl.a. også kan indeholde rester af foraminiferer, skaller fra bløddyr og krebsdyr samt koralalger.
Koralfragmenter (inklusive grus og ral), dvs. løse fragmenter af knækkede fingerlignende, døde koraller og andre
materialer med diameter mellem 2 og 30 mm.«

b) under riget: FLORA foretages følgende ændringer:
i) under familien »LILIACEAE« affattes teksten i parentes efter »Aloe spp.« således:
»(Undtagen arterne opført i bilag A og undtagen Aloe vera; også opført som Aloe barbadensis, der ikke er
opført i bilagene til forordningen) #1«
ii) under familien »ZYGOPHYLLACEAE« ændres »Guaiacum spp. #1« til »Guaiacum spp. #2«.

4) I kolonnen med overskriften »Bilag C«, i riget: FAUNA, indsættes før rækken CNIDARIA:
»Række: ECHINODERMATA (søstjerner, slangestjerner, søpindsvin, søagurker)
Klasse: HOLOTHUROIDEA (Søagurker)
Orden: ASPIDOCHIROTIDA (beche de mer, trepang osv.)
Familie: Stichopodidae (Søagurker)
Isostichopus fuscus (synonym: Stichopus fuscus) (III EC) Søagurk«
5) I kolonnen med overskriften »Bilag D« foretages følgende ændringer:
a) I Riget: FAUNA Række: CHORDATA, Klasse: REPTILIA, Orden SAURIA foretages følgende ændringer:
i) under familien »Gekkonidae« udgår »Geckolepis maculata«
ii) under familien »Agamidae« udgår »Acanthosaura armata«
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iii) under familien »Cordylidae« udgår »Zonosaurus laticaudatus« og »Zonosaurus madagascariensis«
iv) under familien »Scincidae« udgår »Tiliqua gerrardii«, »Tiliqua gigas« og »Tiliqua scincoides«;
b) under Orden: SERPENTES foretages følgende ændringer:
i) under familien »Xenopeltidae« udgår »Xenopeltis unicolor §1«
ii) under familien »Acrochordidae« udgår »Acrochordus granulatus §1«
iii) under familien »Colubridae« udgår følgende:
Ahaetulla prasina §1
Boiga dendrophila §1
Enhydris chinensis §1
Enhydris enhydris §1
Enhydris plumbea §1
Rhabdophis chrysargus §1
Zaocys dhumnades §1
iv) under familien »Elapidae« udgår følgende:
Bungarus candidus §1
Laticauda colubrine §1
Laticauda crockery §1
Laticauda laticaudata §1
Laticauda schisorhynchus §1
Laticauda semifasciata §1
v) under familien »Hydrophiidae« udgår følgende:
Hydrophis atriceps §1
Hydrophis belcheri §1
Hydrophis bituberculatus §1
Hydrophis brookii §1
Hydrophis caerulescens §1
Hydrophis cantoris §1
Hydrophis coggeri §1
Hydrophis cyanocinctus §1
Hydrophis czeblukovi §1
Hydrophis elegans §1
Hydrophis fasciatus §1
Hydrophis geometricus §1
Hydrophis gracilis §1
Hydrophis inornatus §1
Hydrophis klossi §1
Hydrophis lamberti §1
Hydrophis lapemoides §1
Hydrophis macdowelli §1
Hydrophis mamillaris §1
Hydrophis melanocephalus §1
Hydrophis melanosoma §1
Hydrophis obscurus §1
Hydrophis ornatus §1
Hydrophis pacificus §1
Hydrophis parviceps §1
Hydrophis semperi §1
Hydrophis spiralis §1
Hydrophis stricticollis §1
Hydrophis torquatus §1
Hydrophis vorisi §1.
c) I Riget: FLORA, under familien »PEDALIACEAE« tilføjes »Harpagophytum spp. Dansk artsnavn: Djævleklo«.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 835/2004
af 28. april 2004
om tilpasning af forordning (EF) nr. 2076/2002 og beslutning 2002/928/EF, 2004/129/EF, 2004/247/
EF og 2004/248/EF som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas,
Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse, for så vidt angår fortsat anvendelse af visse aktive
stoffer, der ikke er optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF
(EØS-relevant tekst)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

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 57, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Det er i Kommissionens forordning (EF) nr. 2076/2002 (1) og Kommissionens beslutning 2002/928/
EF (2), 2004/129/EF (3), 2004/247/EF (4) og 2004/248/EF (5) fastsat, at visse aktive stoffer ikke
optages i bilag I til direktiv 91/414/EØF, og at medlemsstaterne skal trække godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse stoffer, tilbage. I ovennævnte retsakter indrømmes der
undtagelser vedrørende fortsat anvendelse af nogle af stofferne i en begrænset tidsperiode, mens der
udvikles alternativer.

(2)

Ovennævnte forordning og beslutninger skal tilpasses som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns,
Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse (i det følgende
benævnt de nye medlemsstater), da det er nødvendigt at indrømme de nye medlemsstater undtagelser.

(3)

Forordning (EF) nr. 2076/2002 og beslutning 2002/928/EF, 2004/129/EF, 2004/247/EF og 2004/
248/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Bilag II til forordning (EF) nr. 2076/2002 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2
I beslutning 2002/928/EF foretages følgende ændringer:
1) I artikel 2 indsættes følgende litra c):
»c) når det gælder et stof, som er anført i kolonne B i bilaget, kan den medlemsstat, som er anført i
kolonne C i nævnte bilag i forbindelse med dette stof, opretholde godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, som indeholder benomyl, indtil den 30. juni 2007, under forudsætning af at den:
i) sørger for, at plantebeskyttelsesmidler, der forbliver på markedet, forsynes med ny mærkning,
som angiver de begrænsede anvendelsesvilkår
(1) EFT L 319 af 23.11.2002, s. 3. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1336/2003, EUT L 187 af
26.7.2003, s. 21.
(2) EFT L 322 af 27.11.2002, s. 53.
(3) EUT L 37 af 10.2.2004, s. 27.
(4) EUT L 78 af 16.3.2004, s. 50.
(5) EUT L 78 af 16.3.2004, s. 53.
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ii) træffer alle relevante risikobegrænsende foranstaltninger for at reducere eventuelle risici med
henblik på at beskytte menneskers og dyrs sundhed og miljøet, og
iii) sørger for, at der arbejdes alvorligt på at udvikle alternative produkter eller metoder for sådanne
anvendelser, bl.a. ved hjælp af handlingsplaner.
Den berørte medlemsstat underretter senest den 31. december 2004 Kommissionen om anvendelsen
af dette litra, herunder især om de foranstaltninger, der er truffet i henhold til underpunkt i) til iii),
og den forelægger hvert år overslag over de mængder benomyl, der anvendes til vigtige formål i
henhold til denne artikel.«
2) Artikel 3 affattes således:
»Artikel 3
Eventuelle frister, som medlemsstaterne indrømmer i henhold til artikel 4, stk. 6, i direktiv 91/414/
EØF, skal være så korte som muligt. De udløber:
a) senest 18 måneder fra vedtagelsen af denne beslutning for de anvendelser, som godkendelsen
trækkes tilbage for inden seks måneder fra vedtagelsen af denne beslutning
b) senest den 31. december 2007 for de anvendelser, som godkendelsen trækkes tilbage for pr. 30. juni
2007.«
3) Der indsættes følgende bilag:
»BILAG
Kolonne A

Kolonne B

Kolonne C

Aktivt stof

Medlemsstat

Anvendelsesformål

Benomyl

Slovakiet

Linser, tobak, sukkerroer, rug«

Artikel 3
I bilag II til beslutning 2004/129/EF indsættes følgende linjer efter indgangstermen methidathion:
Cypern

Citrusfrugter og oliven, anvendelse på løvfældende frugttræer om vinteren

Slovakiet

Æbler, abrikoser, druer, pærer, ferskner, blommer, prydplanter

Artikel 4
I bilaget til beslutning 2004/247/EF indsættes følgende linje:
Polen

Asparges, rabarber, frugt (æbler, pærer, abrikoser, ferskner, blommer, kirsebær, valnødder,
korender, stikkelsbær, hindbær, druer, jordbær)

Artikel 5
I bilaget til beslutning 2004/248/EF indsættes følgende linjer:
Ungarn

Majs

Polen

Majs

Artikel 6
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 28. april 2004.
På Kommissionens vegne
David BYRNE

Medlem af Kommissionen
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BILAG
I bilag II til forordning (EF) nr. 2076/2002 indsættes følgende linjer:
»Azaconazol

Polen

Tomater, sårbehandling på træer

Bensultap

Ungarn

Kartofler, sukkerroer, korn, jordbær, valmuer, bønner,
bær

Polen

Kartofler

Brompropylat

Cypern

Citrusfrugter

Chlorfenvinfos

Polen

Svampe

Cyanazin

Letland

Raps

Tjekkiet

Ærter

Estland

Raps

Litauen

Raps

Cycloat

Polen

Rødbeder, spinat

Dichlorprop

Ungarn

Korn, græsser

Fenuron

Ungarn

Solsikker

Furathiocarb

Tjekkiet

Frøbehandling af bønner, blodkløver, hvidkløver, hør,
valmuer, agurker, lucerne, kål

Hexazinon

Ungarn

Skovbrug

Tjekkiet

Skovbrug

Slovakiet

Skovbrug

Estland

Ikke-dyrket jord

Letland

Ikke-dyrket jord
Skovbrugsproduktion med henblik på behandling af
voksesteder inden genbeplantning

Litauen

Ikke-dyrket jord

Polen

Ikke-dyrket jord

Slovakiet

Ikke-dyrket jord

Iminoctadin

Polen

Skovplanteskoler

Naptalam

Slovakiet

Agurker

Polen

Agurker, græskar, courgetter

Tjekkiet

Agurker

Ungarn

Agurker

Oxin-kobber

Ungarn

Korn (frøbejdsning)

Oxycarboxin

Cypern

Prydplanter, blomster og plænegræs, bønner

Imazapyr
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Prometryn

Ungarn

Solsikker, kartofler, gulerødder, linser, krydderurter

Slovakiet

Boghvede, jordbær, dild, linser

Letland

Gulerødder, selleri, persille, porrer, hvidløg, løg,
kommen

Cypern

Gulerødder, selleri, ærter, løg, hvidløg, persille, koriander, porrer, linser og krydderurter af skærmplanter

Estland

Ærter, bønner, gulerødder, selleri, persille, kommen,
porrer, løg, hvidløg

Polen

Gulerødder, persille, pastinakker, knoldselleri, dild,
porrer, hvidløg, løg, ærter, valske bønner, linser, koriander, kommen, krapplanter, pebermynte og andre
urteagtige planter, gladiolus, tulipaner, roser

Litauen

Ærter, bønner, vikke, kommen, lupiner, gulerødder

Terbacil

Polen

Pebermynte

Terbufos

Ungarn

Majs, sukkerroer, korn, solsikker

Terbutryn

Slovakiet

Hestebønner, grønne ærter

Thiocyclam

Cypern

Kartofler, bønner, selleri, agurker, meloner, vandmeloner, græskar, prydplanter

Triforin

Tjekkiet

Purløg (frøproduktion) og krysantemum«
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 836/2004
af 28. april 2004
om overgangsforanstaltninger for Cypern med hensyn til scrapie
(EØS-relevant tekst)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

selv om de måske ikke må slagtes til konsum i de øvrige
medlemsstater. Over for medlemsstater og tredjelande
bør der gives samme sundhedsgarantier. I den periode,
hvor overgangsforanstaltningerne anvendes, og under
hensyntagen til kontrolkravene bør det derfor forbydes
at eksportere produkter af får og geder til andre
medlemsstater og til tredjelande.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for
forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (1), særlig artikel 12, stk. 4,
og artikel 13, stk. 6,

(5)

under henvisning til akten vedrørende Tjekkiets, Estlands,
Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens
og Slovakiets tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der
danner grundlag for Den Europæiske Union, særlig artikel 42,
og

Overgangsforanstaltningerne for Cypern med hensyn til
anvendelsen af forordning (EF) nr. 999/2001 bør tages
op til revision hurtigst muligt, og de bør under alle
omstændigheder, jf. tiltrædelsesakten, højst gælde i tre
år.

(6)

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

ud fra følgende betragtninger:
(1)

I forordning (EF) nr. 999/2001 er der fastsat bestemmelser om udryddelse af scrapie hos får og geder og om,
hvilke diagnosemetoder der skal anvendes til bekræftelse
af sygdommen.

(2)

Den 29. januar 2004 anmodede Cypern om overgangsforanstaltninger med hensyn til udryddelsesforanstaltninger på scrapieinficerede bedrifter. Foranstaltningerne
er nødvendige som følge af den udbredte forekomst af
scrapie i fåre- og gedebestanden, som følge af den lave
forekomst af genetisk betinget resistens i fårebestanden
og som følge af landbrugets karakter i Cypern. Cypern
har endvidere anmodet om overgangsforanstaltninger
med hensyn til metoder til diagnose af scrapie på grund
af begrænset laboratoriekapacitet.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Cyperns kompetente myndighed anvender forordning (EF) nr.
999/2001 i overensstemmelse med nærværende forordning,
dog højst indtil den 30. april 2007.

Artikel 2
Uanset artikel 12, stk. 2, i forordning (EF) nr. 999/2001 kan
indsendelsen af hjerne og andet væv til laboratorieundersøgelse
af sygdomsmistænkte tilfælde efter en periode på 12 måneder
efter, at det første scrapietilfælde på en bedrift blev bekræftet,
begrænses til en årlig stikprøve, som omfatter 10 % af de får og
geder, der er mistænkt for at være TSE-inficerede.

(3)

Cypern har forpligtet sig til at fremlægge en handlingsplan med henblik på at afhjælpe mangelen på avlsfår
med en egnet genotype, at højne resistensen i fårebestanden og at tilvejebring dyr til udskiftning på inficerede bedrifter. Planen skal fremlægges senest den 1. juni
2004 som led i Cyperns ansøgning om EF-tilskud til
særlige veterinærforanstaltninger i henhold til Rådets
beslutning 90/424/EØF af 26. juni 1990 om visse
udgifter på veterinærområdet (2).

(4)

Overgangsforanstaltningerne for Cypern bør tillade, at
visse får og geder fra inficerede bedrifter, forudsat at de
underkastes en dyrlægeundersøgelse, slagtes til konsum,

1. Uanset bilag VII til forordning (EF) nr. 999/2001 gælder
følgende:

(1) EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 2245/2003 (EUT L 333 af 20.12.2003, s. 28).
(2) EFT L 224 af 18.8.1990, s. 19. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

a) Undtagelsen i punkt 2, litra b), nr. ii), udvides til at omfatte
geder samt får under 6 måneder, der udelukkende er
bestemt til slagtning.

Artikel 3
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b) Betingelserne vedrørende indsættelse af geder på bedrifter,
hvor der er gennemført destruktion som omhandlet i punkt
2, litra b), nr. i) eller ii), jf. punkt 3.1, litra c), finder ikke
anvendelse.
c) I punkt 5 anvendes foruden litra a), b) og c), følgende nye
litra d):
»d) når der er tale om dyr under 6 måneder, kan såvel får af
ukendt genotype som geder sendes direkte til slagtning
til konsum på et slagteri på Cyperns område, under
forudsætning af at
i) dyrene, inden de sendes til slagteriet, undersøges på
oprindelsesbedriften af en embedsdyrlæge, der skal
bekræfte, at der ikke er kliniske symptomer på
scrapie
ii) hele hovedet og organer fra bryst- og bughulen af
sådanne dyr bortskaffes i henhold til artikel 4, stk. 2,
litra a), b) og c), i forordning (EF) nr. 1774/2002.«
d) Punkt 6, litra c), finder ikke anvendelse.
2.
Uanset kapitel C, punkt 3.2, i bilag X til forordning (EF)
nr. 999/2001 gælder følgende:
»3.2 Laboratorieundersøgelser for forekomst af scrapie hos
får og geder
a) Tilfælde af mistanke om smitte
Væv fra får og geder, der er sendt til laboratorieundersøgelse i henhold til forordningens artikel
12, stk. 2, undersøges histopatologisk som fastsat
i den seneste udgave af manualen, medmindre
materialet er autolyseret. Hvis resultatet af den
histopatologiske test ikke er fyldestgørende eller er
negativt, eller hvis materialet er autolyseret, undersøges vævene med immuncytokemi eller immunblotting, som fastsat i manualen, eller med en
hurtig test. Hvis resultatet af en af sådanne undersøgelser er positivt, anses dyret for et positivt scrapietilfælde
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b) Scrapieovervågning
Væv fra får og geder, der sendes til laboratorieundersøgelse i henhold til bilag III, kapitel A, del II
(overvågning af får og geder), undersøges ved
hjælp af en hurtig test.
Hvis resultatet af den hurtige test er usikkert,
underkastes vævet straks konfirmatoriske undersøgelser på et officielt laboratorium ved hjælp af
immuncytokemi eller immunblotting, som
omhandlet i litra a).
Hvis resultatet af en af sådanne undersøgelser er
positivt, anses dyret for et positivt scrapietilfælde.«
Artikel 4
Det er forbudt at sende følgende fåre- og gedeprodukter til
konsum fra Cypern til andre medlemsstater eller til tredjelande:
i) fersk kød som defineret i direktiv 64/433/EØF (1)
ii) hakket kød og tilberedt kød som defineret i direktiv 94/65/
EF (2)
iii) kødprodukter som defineret i direktiv 77/99/EØF (3).
Artikel 5
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den 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.
Den anvendes indtil den 30. april 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 28. april 2004.
På Kommissionens vegne
David BYRNE

Medlem af Kommissionen

(1) EFT 121 af 29.7.1964, s. 2012/64.
(2) EFT L 368 af 31.12.1994, s. 10.
(3) EFT L 26 af 31.1.1977, s. 85.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 837/2004
af 28. april 2004
om åbning af licitationer over vinalkohol, der er oplagret i Tyskland, med henblik på nye industrielle anvendelser
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

Artikel 1

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

Der sælges ved tre licitationer med numrene 48/2004 EF, 49/
2004 EF og 50/2004 EF vinalkohol med henblik på nye industrielle anvendelser. Alkoholen hidrører fra destillation
omhandlet i artikel 30 i forordning (EF) nr. 1493/1999 og
opbevares hos det tyske interventionsorgan.

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1623/2000 af 25.
juli 2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets
forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin for så vidt angår markedsmekanismer (2)
fastsætter bl.a. gennemførelsesbestemmelser for afsætningen af lagre af alkohol, som hidrører fra destillationer
omhandlet i artikel 27, 28 og 30 i forordning (EF) nr.
1493/1999, og som interventionsorganerne ligger inde
med.

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

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

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

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

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

Der skal sælges en mængde på 20 358,788 hl ren alkohol
(100 % vol.) fordelt således:
a) licitation nr. 48/2004 EF vedrørende en mængde på
8 136 hl ren alkohol (100 % vol.)
b) licitation nr. 49/2004 EF vedrørende en mængde på
8 605 hl ren alkohol (100 % vol.)
c) licitation nr. 50/2004 EF vedrørende en mængde på
3 617 hl ren alkohol (100 % vol.).
Beholdernes numre, oplagringsstederne og mængden af ren
alkohol (100 % vol.) i hver beholder er anført i bilaget.

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

Artikel 3
1. Buddene indleveres eller fremsendes pr. anbefalet brev til
nedenstående interventionsorgan, der ligger inde med den
pågældende alkohol:
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE), Referat
321
Sted: Adickesallee 40, D-60322 Frankfurt am Main
Postadresse: D-60631 Frankfurt am Main
Telefon: +49-(0)69-1564- 0 (omstilling) eller +49-(0)69-1564479 (direkte linje)
Telefax: +49-(0)69-1564-794
2. Buddene skal være indeholdt i en forseglet kuvert, der er
forsynet med angivelsen: »Bud til licitation nr. 48/2004 EF, 49/
2004 EF og 50/2004 EF om alkohol, der er bestemt til nye
industrielle anvendelser«, og denne skal igen være anbragt i en
kuvert adresseret til det pågældende interventionsorgan.
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i hænde senest den 21. maj 2004, kl. 12.00 (belgisk tid).
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Artikel 5

Formaliteterne for udtagning af prøver er fastlagt i artikel 98 i
forordning (EF) nr. 1623/2000. Prisen for prøverne er 10 EUR
pr. liter.

4.
Der skal sammen med hvert bud fremlægges bevis for, at
der er stillet en deltagelsessikkerhed på 4 EUR/hl ren alkohol
(100 % vol.) over for det i stk. 1 nævnte interventionsorgan.

Interventionsorganet leverer alle nødvendige oplysninger om
den alkohol, der er sat til salg.

Artikel 4
Buddene skal have følgende minimumspriser:

Artikel 6

a) for enhver ny anvendelse:
i) 9 EUR/hl ren alkohol (100 % vol.) for parti nr. 48/2004
EF
ii) 7 EUR/hl ren alkohol (100 % vol.) for parti nr. 49/2004
EF og nr. 50/2004 EF

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

b) for alkohol bestemt til forbrænding: 6 EUR/hl ren alkohol
(100 % vol.).

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 28. april 2004.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

BILAG
LICITATION Nr. 48/2004 EF, Nr. 49/2004 EF og Nr. 50/2004 EF OVER ALKOHOL MED HENBLIK PÅ NYE
INDUSTRIELLE ANVENDELSER
Oplagringssted, mængde og egenskaber for den alkohol, der sælges

Medlemsstat

Tyskland

Beholder
nummer

Antal hl
alkohol
(100 % vol.)

Forordning
(EF) nr.
1493/1999,
artikel

Alkoholtype

Sted

Parti

D-63263 Neu-Isenburg
Schleussnerstr. 6
D-37603
Holzminden
Papiermühle 16

48/2004

62

8 136,286

30

rå + 92 %

49/2004

107

8 605,384

30

rå + 92 %

50/2004

111

3 617,118

30

rå + 92 %

I alt

20 358,788
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 838/2004
af 28. april 2004
om overgangsforanstaltninger for import af bananer til Fællesskabet som følge af Den Tjekkiske
Republiks, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets
tiltrædelse
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

toldvilkår. Denne supplerende mængde skal fastsættes
midlertidigt og må ikke foregribe resultatet af de igangværende forhandlinger i Verdenshandelsorganisationen
(WTO) efter de nye medlemsstaters tiltrædelse. Den skal
desuden fastsættes uden at der eventuelt lukkes for
muligheden for en forhøjelse for at imødekomme efterspørgslens begrundede behov.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til traktaten om Tjekkiets, Estlands, Cyperns,
Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og
Slovakiets tiltrædelse, særlig artikel 2, stk. 3,
under henvisning til akten vedrørende Tjekkiets, Estlands,
Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens
og Slovakiets tiltrædelse, særlig artikel 41, stk. 1, og artikel 57,

(5)

Denne supplerende mængde bør forvaltes ved, at mekanismerne og instrumenterne for forvaltning af toldkontingenter i forordning (EF) nr. 896/2001 anvendes.
Denne supplerende mængde bør i dens egenskab af
overgangsforanstaltning forvaltes særskilt fra toldkontingenterne.

(6)

I forbindelse med de mekanismer, der blev indført ved
forordning (EF) nr. 896/2001, bør fordelingen af denne
supplerende mængde på de to kategorier importører
som fastsat i ovennævnte forordning overholdes, og der
bør vedtages bestemmelser for fastlæggelsen af en særlig
referencemængde for hver traditionel importør og en
særlig tildeling for hver ikke-traditionel importør. Det
bør erindres om, at ovennævnte fordeling og fastlæggelsen af referencemængder og tildelinger vedrører de
importører, der i årene forud for tiltrædelsen forsynede
markedet i de nye medlemsstater.

(7)

I betragtning af vanskelighederne ved anvendelse af
artikel 6, stk. 2, i forordning (EF) nr. 414/2004 for især
at attestere, at de bananer, der var omfattet af primærimport i referenceperioden 2000-2002, rent faktisk overgik
til frit forbrug i de nye medlemsstater, og i betragtning
af ændringen af denne bestemmelse i forordning (EF) nr.
689/2004 (4), bør der for hver importør alt efter tilfældet
fastsættes en foreløbig referencemængde eller tildeling
med henblik på udstedelse af importlicenser for en første
tranche i begyndelsen af maj 2004. Denne foreløbige
fastsættelse bør gøre det muligt for de nationale myndigheder at kontrollere og efterprøve dokumenter og bilag,
som importørerne fremlægger, korrigere meddelelser,
der er afgivet i medfør af artikel 4 og 5 i forordning (EF)
nr. 414/2004, og eventuelt berigtige de i samme forordnings artikel 7, stk. 3, omhandlede meddelelser rettidigt
inden åbningen af en ny tranche af den supplerende
mængde.

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 404/93 af 13.
februar 1993 om den fælles markedsordning for bananer (1), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 896/2001 (2) er
der fastsat gennemførelsesbestemmelser til forordning
(EØF) nr. 404/93 for så vidt angår ordningen for
indførsel af bananer til EF.
De første foranstaltninger med henblik på de ti nye
medlemsstaters tiltrædelse af Fællesskabet blev indført
ved Kommissionens forordning (EF) nr. 414/2004 om
særlige foranstaltninger for tilpasning af toldkontingenterne for import af bananer som følge af de nye
medlemsstaters tiltrædelse pr. 1. maj 2004 (3). Disse
foranstaltninger tog sigte på en opregning af de
importører i Fællesskabet i dets sammensætning pr. 30.
april 2004, der forsynede disse staters markeder, og som
opfylder betingelserne i artikel 3 og 4 i forordning (EF)
nr. 896/2001 med hensyn til de traditionelle importører
og i samme forordnings artikel 6 til 12 med hensyn til
de ikke-traditionelle importører. Samtidigt vedtog de nye
medlemsstater lignende foranstaltninger ifølge deres nationale procedurer.

(3)

For at lette overgangen fra de nye medlemsstaters
ordninger inden tiltrædelsen til importordningen i den
fælles markedsordning for bananer bør der vedtages
overgangsforanstaltninger.

(4)

For at sikre forsyningen af markedet og især markedet i
de nye medlemsstater bør der fastsættes en supplerende
mængde til de kontingenter, der blev åbnet for import af
produkter med oprindelse i alle tredjelande ved artikel
18, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 404/93, på samme

(1) EFT L 47 af 25.2.1993, s. 1. Forordning senest ændret ved forordning (EF) nr. 2587/2001 (EFT L 345 af 29.12.2001, s. 13).
(2) EFT L 126 af 8.5.2001, s. 6. Forordning senest ændret ved forordning (EF) nr. 1439/2003 (EUT L 204 af 13.8.2003, s. 30).
(3) EUT L 68 af 6.3.2004, s. 6. Forordning ændret ved forordning (EF)
nr. 689/2004 (EUT L 106 af 15.4.2004, s. 17).

(4) EUT L 106 af 15.4.2004, s. 17.
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(8)

For at forvalte denne disponible mængde bør der fastsættes tilpasningskoefficienter for de mængder, som
medlemsstaterne meddeler.

f) »myndigheder«: myndighederne i bilaget til forordning (EF)
nr. 896/2001, som ændret ved nærværende forordning.

(9)

For at sikre en tilfredsstillende forsyning af markedet og
især sikre en kontinuerlig import til de nye medlemsstater bør det i forbindelse med overgangsforanstaltningerne fastsættes, at licenserne udstedes med henblik på
overgang til fri omsætning i en ny medlemsstat. Sikkerhedsstillelserne frigives derfor i forhold til de mængder,
der er overgået til fri omsætning i en ny medlemsstat.

Artikel 2

(10)

(11)

Med samme mål for øje er det hensigtsmæssigt at
indlede en første periode for indgivelse af ansøgninger
om importlicens i begyndelsen af maj 2004 før perioden
for indgivelse af ansøgninger for det tredje kvartal.
For at sikre den særskilte forvaltning af den supplerende
mængde og tilsynet med udnyttelsen af importlicenserne
ifølge de stillede betingelser bør det anføres, hvilke
særlige angivelser der skal anføres i disse dokumenter.
Bestemmelserne for gentildelingslicensen samt bestemmelserne for fremsendelse af licenser mellem operatører
bør også tilpasses.

(12)

Bilaget til forordning (EF) nr. 896/2001 bør tilpasses for
deri at anføre, hvilke myndigheder i de nye medlemsstater der forvalter ordningen.

(13)

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

Formålet med denne forordning
Formålet med denne forordning er at vedtage de nødvendige
foranstaltninger for at lette overgangen fra de nye medlemsstaters ordninger inden deres tiltrædelse af De Femten til den
importordning med toldkontingenter, der er fastsat ved forordning (EØF) nr. 404/93 og forordning (EF) nr. 896/2001.
Forordning (EF) nr. 896/2001 anvendes, medmindre andet er
fastsat i nærværende forordning.

Artikel 3
Supplerende mængde
1. En mængde på 300 000 t nettovægt er disponibel for
import af bananer til de nye medlemsstater i perioden fra 1.
maj til 31. december 2004.
Denne mængde er disponibel for import af produkter med de i
artikel 18, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 404/93 omhandlede
oprindelser.
I forbindelse med denne mængde er importen underlagt den
told, der er fastsat i ovennævnte forordnings artikel 18, stk. 2.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

2. Den i stk. 1 fastsatte mængde kan forhøjes, hvis efterspørgslen i de nye medlemsstater stiger.

Artikel 1

Artikel 4

Definitioner

Adgang til den supplerende mængde

I denne forordning forstås ved:
a) »De Femten«: Fællesskabet i dets sammensætning pr. 30.
april 2004,
b) »nye medlemsstater«: Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland,
Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet,
c) »Udvidet Fællesskab«: Fællesskabet i dets sammensætning pr.
1. maj 2004,
d) »primærimport«: økonomisk transaktion som defineret i
artikel 3, nr. 1, første afsnit, i forordning (EF) nr. 896/2001
med henblik på salg i en eller flere nye medlemsstater,
e) »minimumsmængde«: den minimumsmængde, der er defineret i artikel 3, nr. 1, tredje afsnit, i forordning (EF) nr.
896/2001, og som er fastlagt ud fra den samlede primærimport, der er foretaget for at forsyne markedet i den nye
medlemsstater,

1. Den i artikel 3 fastsatte supplerende mængde står åben
for traditionelle importører og ikke-traditionelle importører i
det udvidede Fællesskab, der opfylder de betingelser, der alt
efter tilfældet er fastsat i artikel 3 eller artikel 4 i forordning
(EF) nr. 414/2004.
2. Der står 249 000 t til rådighed for de traditionelle
importører og 51 000 t for de ikke-traditionelle importører.

Artikel 5
Mængde, som der kan udstedes licenser for i maj 2004
Der kan udstedes licenser for en mængde på 87 000 t i maj
2004 med henblik på import af bananer til de nye medlemsstater. Der er 72 210 t til rådighed for de traditionelle
importører og 14 790 t for de ikke-traditionelle importører.
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Artikel 6
Foreløbig

særlig

referencemængde
importører

for

traditionelle

1.
For hver traditionel importør, der i årene 2000, 2001 og
2002 nåede op på minimumsmængden for primærimport af
bananer med henblik på salg i en eller flere nye medlemsstater,
fastlægger myndighederne i den medlemsstat, hvori importøren
er registreret, en foreløbig særlig referencemængde på grundlag
af gennemsnittet af de primærimporter, der er foretaget i ovennævnte periode, med henblik på udstedelse af licenser i maj
2004.
Denne foreløbige særlige referencemængde beregnes ved at
multiplicere gennemsnittet af primærimporterne som
omhandlet i foregående afsnit med en koefficient på 0,1875.
2.
I betragtning af medlemsstaternes meddelelser og ud fra
den i artikel 5 fastsatte disponible mængde fastsætter Kommissionen om nødvendigt en justeringskoefficient for hver traditionel importørs foreløbige særlige referencemængde.
3.
Myndighederne meddeler hver importør hans foreløbige
særlige referencemængde, om nødvendigt justeret med den i
stk. 2 omhandlede justeringskoefficient, senest den 4. maj
2004.

29.4.2004

3. Licensansøgningerne indeholder angivelserne »tiltrædelseslicens«, alt efter tilfældet »traditionel importør« eller »ikke-traditionel importør«, »Forordning (EF) nr. 838/2004. Licens kun
gyldig i en ny medlemsstat«.
Disse angivelser anføres i licensens rubrik 20.
4. Der indgives licensansøgninger første gang den 4., 5. og
6. maj 2004.
For at kunne tages i betragtning må den eller de licensansøgninger, som en importør indgiver, ikke samlet vedrøre en
mængde, der overstiger:
a) den foreløbige referencemængde, der i medfør af artikel
6, stk. 3, er meddelt til en traditionel importør,
b) den foreløbige tildeling, der i medfør af artikel 7, stk. 3, er
meddelt til en ikke-traditionel importør.
De nationale myndigheder udsteder importlicenserne senest
den 7. maj 2004.
5. De importlicenser, der er udstedt i medfør af nærværende
artikel, er gyldige i en periode, der begynder på dagen for den
faktiske udstedelse og udløber den 7. august 2004.

Artikel 9
Artikel 7
Frigivelse af sikkerhedsstillelser
De ikke-traditionelle importørers foreløbige særlige tildeling
1.
Myndighederne fastsætter en foreløbig særlig tildeling for
hver ikke-traditionel importør, der er registreret hos dem, —
ved multiplikation af importørens ansøgning med en koefficient på 0,29 — med henblik på udstedelse af licenser i maj
2004.
2.
I betragtning af medlemsstaternes meddelelser og ud fra
den i artikel 5 fastsatte disponible mængde fastsætter Kommissionen om nødvendigt en justeringskoefficient for hver ikketraditionel importørs ansøgning om foreløbig særlig tildeling.

1. Sikkerheden i forbindelse med importlicensen for de
traditionelle importører som fastsat i artikel 24 i forordning
(EF) nr. 896/2001 frigives i forhold til den mængde, der er
overgået til fri omsætning i en ny medlemsstat.
2. Sikkerheden i forbindelse med de ikke-traditionelle
importørers tildeling som fastsat i artikel 8, stk. 2, i forordning
(EF) nr. 896/2001 frigives gradvist i forhold til de mængder,
der rent faktisk overgår til fri omsætning i en ny medlemsstat,
på de i ovennævnte artikel fastsatte betingelser.

Artikel 10
3.
Myndighederne meddeler hver ikke-traditionel importør
hans foreløbige tildeling senest den 4. maj 2004.

Gentildelingslicens

Artikel 8

Uanset artikel 19 i forordning (EF) nr. 896/2001 gælder
følgende:

Indgivelse af licensansøgninger og udstedelse af licenser i
maj 2004
1.
Ansøgninger om importlicens indgives til myndighederne
i den medlemsstat, hvor importøren er registreret.
2.
Importlicenserne, i det følgende benævnt »tiltrædelseslicenser«, udstedes kun med henblik på overgang til fri omsætning i en ny medlemsstat.

1) De uudnyttede mængder i en tiltrædelseslicens gentildeles
efter anmodning til den samme importør, det være sig indehaveren eller erhververen af tiltrædelseslicensen, for en
senere periode. Denne gentildeling foretages for en import
af bananer i forbindelse med den supplerende mængde.
2) Ansøgningen og gentildelingslicensen indeholder i rubrik
nr. 20 angivelserne »gentildelingslicens«, alt efter tilfældet
»traditionel importør« eller »ikke-traditionel importør« —
»Artikel 10 i forordning (EF) nr. 838/2004. Licens kun
gyldig i en ny medlemsstat«.
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Artikel 11

Artikel 12

Overdragelse af tiltrædelseslicenser

Tilpasning af bilaget til forordning (EF) nr. 896/2001

Rettighederne i forbindelse med tiltrædelseslicenserne kan kun
overdrages til en enkelt erhverver i forbindelse med den supplerende mængde.

Bilaget til nærværende forordning tilføjes til bilaget til forordning (EF) nr. 896/2001.

Overdragelsen kan kun foretages

Artikel 13

— mellem traditionelle importører som omhandlet i artikel 5,

Ikrafttræden

— fra traditionelle importører som omhandlet i artikel 5 til
ikke-traditionelle importører som omhandlet i artikel 6,

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.

— mellem ikke-traditionelle importører som omhandlet i
artikel 6.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 28. april 2004.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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BILAG
De nye medlemsstaters myndigheder
— TJEKKIET
State Agriculture Intervention Fund
Ve Smečkách 33
CZ-11000 Praha 1
— ESTLAND
Estonian Agricultural Registers and Information Board
Trade measures Unit
Narva road, 3
EE-51009 Tartu
— CHYPERN
Ministry of Commerce, Industry and Tourism
Import & Export Licensing Unit
CY-1421 Cyprus
— LETLAND
Ministry of Agriculture
Rural Support Services
Trade Mechanisms
Department/Licence Division
Republikas laukums, 2
LV-1981 Riga
— LITAUEN
National Paying Agency
Foreign Trade Department
Gedimino av. 19
LT-01103 Vilnius-25
— UNGARN
Ministry of Economy and Transport
Licensing and Administration Office
Margit krt. 85
HU-1024 Budapest
— MALTA
Ministry of Rural Affairs and the Environment
Agricultural Services & Rural Development Division
Ngiered road
MT-CMR02 Marsa
— POLEN
Agricultural Market Agency
Foreign Trade Regulation Department
6/12 Nowy Swiat Str.
PL-00-400 Warsaw
— SLOVENIEN
Agency for Agricultural markets and rural development
External Trade Department
Dunajska Cesta 160
SI-1000 Ljubljana
— SLOVAKIET
Agricultural Paying Agency
Dobrovicova 12
SK-81526 Bratislava
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 839/2004
af 28. april 2004
om fastsættelse af justeringskoefficienterne for de traditionelle importørers foreløbige referencemængder og for de ikke-traditionelle importørers foreløbige tildelinger inden for rammerne af den
supplerende mængde med henblik på udstedelse af importlicenser for bananer i maj 2004
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

Der bør derfor fastsættes justeringskoefficienter til fastsættelsen af de mængder, som der kan ansøges om
importlicenser for, for de ansøgninger som de traditionelle og de ikke-traditionelle importører indgiver i
begyndelsen af maj.

(4)

For at importørerne kan indgive deres licensansøgninger
i begyndelsen af maj 2004 bør bestemmelserne i denne
forordning træde i kraft straks —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 838/
2004 af 28. april 2004 om overgangsforanstaltninger for
import af bananer til Fællesskabet som følge af Den Tjekkiske
Republiks, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns,
Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse (1), særlig
artikel 6, stk. 2, og artikel 7, stk. 2, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

I henhold til forordning (EF) nr. 838/2004 kan der
udstedes licenser for 87 000 tons bananer i maj 2004
med henblik på import til de nye medlemsstater, som
fordeles på 72 210 tons til de traditionelle importører
og 14 790 tons til de ikke-traditionelle importører. For
ikke at overskride denne mængde skal der i henhold til
artikel 6, stk. 2, og artikel 7, stk. 2, i ovennævnte
forordning på grundlag af de nationale myndigheders
meddelelser
fastsættes
justeringskoefficienter
for
henholdsvis de traditionelle importørers foreløbige
særlige referencemængde og de ikke-traditionelle
importørers ansøgninger om særlige tildelinger.
I henhold til de nationale myndigheders meddelelser
beløber de traditionelle importørers foreløbige særlige
referencemængder sig til i alt 574 641,501 tons, og de
ikke-traditionelle importørers ansøgninger om særlige
tildelinger beløber sig til i alt 203 401,506 tons.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
I forbindelse med den i artikel 5 i forordning (EF) nr. 838/2004
fastsatte mængde, som der kan udstedes importlicenser for i
maj 2004 med henblik på import af bananer til de nye
medlemsstater, gælder følgende:
a) justeringskoefficienten for hver traditionel importørs foreløbige særlige referencemængde, jf. artikel 6, stk. 2 i ovennævnte forordning, er 0,67019.
b) justeringskoefficienten for hver ikke-traditionel importørs
ansøgning om en særlig tildeling, jf. artikel 7, stk. 2, er
0,25073.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 1. maj 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 28. april 2004.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug

(1) EUT L 127 af 29.4.2004, s. 52.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 840/2004
af 28. april 2004
om fastsættelse af importtold for ris
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(4)

Importtolden gælder, indtil en ny fastsættelse træder i
kraft. Den forbliver ligeledes i kraft, hvis der ikke foreligger nogen notering fra den referencekilde, der er
fastsat i artikel 5 til forordning (EF) nr. 1503/96 i de to
uger forud for den næste periodiske fastsættelse.

(5)

For at sikre en korrekt gennemførelse af ordningen for
importtold bør de markedskurser, der konstateres i en
referenceperiode, anvendes ved beregningen af importtolden.

(6)

Anvendelsen af forordning (EF) nr. 1503/96 fører til
tilpasning af importtolden i overensstemmelse med bilagene til nærværende forordning —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3072/95 af 22.
december 1995 om den fælles markedsordning for ris (1),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1503/
96 af 29. juli 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets
forordning (EF) nr. 3072/95 for så vidt angår importtold for
ris (2), særlig artikel 4, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I artikel 11 i forordning (EF) nr. 3072/95 er det fastsat,
at ved indførsel af de i nævnte forordnings artikel 1
omhandlede produkter opkræves toldsatserne i den
fælles toldtarif. For de produkter, der er omhandlet i
stk. 2 i denne artikel, er importtolden dog lig med interventionsprisen for disse produkter, på importtidspunktet,
forhøjet med en vis procent, alt efter om det drejer sig
om afskallet eller sleben ris og med fradrag af importprisen, for så vidt denne sats ikke overstiger satserne i
den fælles toldtarif.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

(2)

I henhold til artikel 12, stk. 3, i forordning (EF) nr.
3072/95 beregnes cif-importpriserne på grundlag af de
repræsentative priser for det pågældende produkt på
verdensmarkedet eller på Fællesskabets importmarked
for dette produkt.

Importtolden for ris som omhandlet i artikel 11, stk. 1 og 2, i
forordning (EF) nr. 3072/95 er fastsat i bilag I til nærværende
forordning på grundlag af de elementer, der er fastsat i bilag II.

(3)

I forordning (EF) nr. 1503/96 er der fastsat gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 3072/95, for
så vidt angår importtold for ris.

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 29. april 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 28. april 2004.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug

(1) EFT L 329 af 30.12.1995, s. 18. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 411/2002 (EFT L 62 af 5.3.2002, s. 27).
(2) EFT L 189 af 30.7.1996, s. 71. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 2294/2003 (EUT L 340 af 24.12.2003, s. 12).
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BILAG I
Fastsættelse af importtolden for ris og brudris
(EUR/t)
Importtold ( )
5

KN-kode

Tredjelande
(undtagen AVS-stater og
Bangladesh) (3)

AVS-stater (1) (2) (3)

Bangladesh (4)

Basmati
Indien og Pakistan (6)

Egypten (8)

1006 10 21

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 23

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 10 25

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 27

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 92

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 10 94

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 96

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 10 98

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 20 11

232,36

76,99

111,84

174,27

1006 20 13

232,36

76,99

111,84

174,27

1006 20 15

232,36

76,99

111,84

174,27

1006 20 17

212,70

70,10

102,01

1006 20 92

232,36

76,99

111,84

174,27

1006 20 94

232,36

76,99

111,84

174,27

1006 20 96

232,36

76,99

111,84

1006 20 98

212,70

70,10

102,01

1006 30 21

385,51

122,54

177,85

289,13

1006 30 23

385,51

122,54

177,85

289,13

1006 30 25

385,51

122,54

177,85

289,13

1006 30 27

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 42

385,51

122,54

177,85

289,13

1006 30 44

385,51

122,54

177,85

289,13

1006 30 46

385,51

122,54

177,85

289,13

1006 30 48

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 61

385,51

122,54

177,85

289,13

1006 30 63

385,51

122,54

177,85

289,13

1006 30 65

385,51

122,54

177,85

289,13

1006 30 67

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 92

385,51

122,54

177,85

289,13

1006 30 94

385,51

122,54

177,85

289,13

1006 30 96

385,51

122,54

177,85

289,13

1006 30 98

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 40 00

(7)

41,18

(7)

96,00

0,00

159,52

174,27
0,00

159,52

(1) Importtolden for ris med oprindelse i AVS-staterne anvendes i forbindelse med den ordning, der er fastsat ved Rådets forordning (EF) nr. 2286/2002 (EFT L 348 af
21.12.2002, s. 5) og Kommissionens forordning (EF) nr. 638/2003 (EFT L 93 af 10.4.2003, s. 3), som ændret.
(2) I henhold til forordning (EØF) nr. 1706/98 opkræves ingen importtold ved direkte indførsel af varer med oprindelse i staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet i det
oversøiske franske departement Réunion.
(3) Importtolden for indførsel af ris i det oversøiske franske departement Réunion er fastlagt i artikel 11, stk.3, i forordning (EF) nr. 3072/95.
(4) Importtolden for ris, med undtagelse af brudris (KN-kode 1006 40 00), med oprindelse i Bangladesh anvendes i forbindelse med den ordning, der er fastsat ved Rådets
forordning (EØF) nr. 3491/90 (EFT L 337 af 4.12.1990, s. 1) og Kommissionens forordning (EØF) nr. 862/91 (EFT L 88 af 9.4.1991, s. 7), som ændret.
(5) Indførsel af produkter med oprindelse i de oversøiske lande og territorier (OLT) er fritaget for importtold i henhold til artikel 101, stk.1, i Rådets afgørelse 91/482/EØF
(EFT L 263 af 19.9.1991, s. 1), som ændret.
(6) Importtolden for afskallet ris af sorten Basmati med oprindelse i Indien og Pakistan nedsættes med 250 EUR/t (artikel 4a i forordning (EF) nr. 1503/96, som ændret).
(7) Told ifølge den fælles toldtarif.
(8) Importtolden for ris med oprindelse i og hidrørende fra Egypten anvendes i forbindelse med den ordning, der er fastsat ved Rådets forordning (EF) nr. 2184/96 (EFT L
292 af 15.11.1996, s. 1) og Kommissionens forordning (EF) nr. 196/97 (EFT L 31 af 1.2.1997, s. 53).
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BILAG II
Beregning af importtolden for ris
Indica-arter

Japonica-arter

Uafskallet

Brudris
Afskallet

Sleben

Afskallet

Sleben

(1)

212,70

416,00

232,36

385,51

(1)

a) Pris cif ARAG (EUR/ton)

—

327,93

239,02

332,30

416,42

—

b) Pris fob (EUR/ton)

—

—

—

307,06

391,18

—

c) Skibsfragt (EUR/ton)

—

—

—

25,24

25,24

—

d) Kilde

—

USDA og
operatører

USDA og
operatører

Operatører

Operatører

—

1. Importtold (EUR/ton)
2. Beregningselementer

(1) Told ifølge den fælles toldtarif.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 841/2004
af 28. april 2004
om ændring af de eksportrestitutioner for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

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

Eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i
uforarbejdet stand er fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 696/2004 (2).

(2)

Anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forordning (EF) nr. 696/2004 på de oplysninger, som Kommissionen har kendskab til, fører til at ændre de for tiden
gældende eksportrestitutioner i overensstemmelse med
bilaget til nærværende forordning —

Artikel 1
De i forordning (EF) nr. 1260/2001 fastsatte eksportrestitutioner for de produkter, som er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra a),
i forordning (EF) nr. 696/2004, i uforarbejdet stand og ikke
denaturerede, ændres til de beløb, der er angivet i bilaget til
nærværende forordning.

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 29. april 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 28. 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 (EFT L 6 af 10.1.2004, s. 16).
(2) EUT L 108 af 16.4.2004, s. 15.
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BILAG
EKSPORTRESTITUTIONER FOR HVIDT SUKKER OG RÅSUKKER I UFORARBEJDET STAND, DER SKAL
ANVENDES FRA DEN 29. APRIL 2004
Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

41,79 (1)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

41,79 (1)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

41,79 (1)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

41,79 (1)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt
netto

0,4543

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

45,43

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

45,43

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

45,43

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt
netto

0,4543

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L
366 af 24.12.1987, s. 1).
De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EFT L 313 af 28.11.2003, s.
11).
De øvrige bestemmelsessteder er fastsat som følger:
S00: Alle bestemmelsessteder (tredjelande, andre områder, proviantering og bestemmelsessteder, der ligestilles med eksport fra EU)
undtagen Albanien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien og Montenegro (inklusive Kosovo som defineret i De Forenede
Nationers Sikkerhedsråds resolution nr. 1244 af 10. juni 1999), Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Tjekkiet,
Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet, bortset fra sukker, der er tilsat de produkter,
som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 2201/96 (EFT L 297 af 21.11.1996, s. 29).
(1) Dette beløb gælder for råsukker med en udbyttesats på 92 %. Hvis udbyttesatsen for det eksporterede råsukker er forskellig fra 92 %,
beregnes restitutionsbeløbet efter bestemmelserne i artikel 28, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1260/2001.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 842/2004
af 28. april 2004
om ændring af restitutionerne ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter
inden for sukkersektoren
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

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

De restitutioner, der skal anvendes ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for
sukkersektoren, er fastsat i Kommissionens forordning
(EF) nr. 511/2004 (2).

(2)

Anvendelsen af de regler, kriterier og gennemførelsesbestemmelser, der er nævnt i forordning (EF) nr. 511/2004
på de oplysninger, som Kommissionen for øjeblikket

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

Artikel 1
Den restitution, som skal ydes ved udførsel i uforarbejdet stand
af de varer, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra d), f) og g), i
forordning (EF) nr. 1260/2001, og som er fastsat i bilaget til
forordning (EF) nr. 511/2004 i overensstemmelse med de
beløb, der nævnes i bilaget til denne forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 29. april 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 28. 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 (EFT L 6 af 10.1.2004, s. 16).
(2) EUT L 81 af 19.3.2004, s. 26.
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BILAG
RESTITUTIONER VED EKSPORT I UFORARBEJDET STAND AF SIRUP OG VISSE ANDRE PRODUKTER
INDEN FOR SUKKERSEKTOREN, GÆLDENDE FRA DEN 29. APRIL 2004
Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg tørstof

45,43 (1)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg tørstof

45,43 (1)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg tørstof

86,31 (2)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg
nettoprodukt

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg tørstof

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg
nettoprodukt

0,4543 (3)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg
nettoprodukt

0,4543 (3)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg
nettoprodukt

0,4543 (3) (4)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg tørstof

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg
nettoprodukt

0,4543 (3)
45,43 (1)

45,43 (1)
0,4543 (3)

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

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

De øvrige destinationer fastsættes som følger:
S00: Alle bestemmelsessteder (tredjelande, andre områder, proviantering og bestemmelsessteder, som er ligestillet med eksport fra
EU) undtagen Albanien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien og Montenegro (inklusive Kosovo som defineret i resolution
1244 vedtaget af De Forenede Nationers Sikkerhedsråd den 10. juni 1999), Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien,
Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet, bortset fra sukker, der er tilsat de
produkter, som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 2201/96 (EFT L 297 af 21.11.1996, s. 29).
Gælder kun for de produkter, der er nævnt i artikel 5 i forordning (EF) nr. 2135/95.
Gælder kun for de produkter, der er nævnt i artikel 6 i forordning (EF) nr. 2135/95.
Basisbeløbet anvendes ikke for sirup med en renhed på under 85 % (forordning (EF) nr. 2135/95). Saccharoseindholdet bestemmes i
henhold til artikel 3 i forordning (EF) nr. 2135/95.
Basisbeløbet anvendes ikke for det produkt, der er defineret i punkt 2 i bilaget til Kommissionens forordning (EØF) nr. 3513/92 (EFT
L 355 af 5.12.1992, s. 12).
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 843/2004
af 28. april 2004
om ændring af restitutionerne for visse varer fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som
ikke omfattes af traktatens bilag I
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

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

De restitutionssatser, som fra den 7. april 2004 skal
anvendes for de i bilaget nævnte produkter udført i form
af varer, som ikke henhører under bilag I til traktaten, er
fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 644/
2004 (2).

(2)

Anvendelsen af de regler og kriterier, der er nævnt i
forordning (EF) nr. 644/2004 på de oplysninger, som
Kommissionen for øjeblikket råder over, fører til en
ændring af de nugældende restitutionssatser i overensstemmelse med bilaget til denne forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De i forordning (EF) nr. 644/2004 fastsatte restitutionssatser
ændres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 29. april 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 28. april 2004.
På Kommissionens vegne
Erkki LIIKANEN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 39/2004 (EFT L 6 af 10.1.2004, s. 16).
(2) EUT L 102 af 7.4.2004, s. 35.
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BILAG
Restitutionssatser fra 29. april 2004 for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, der
ikke omfattes af traktatens bilag I
Restitutionssatser i EUR/100 kg
KN-kode

1701 99 10

Varebeskrivelse

Hvidt sukker

i tilfælde af forudfastsættelse af
restitutionerne

i andre tilfælde

45,43

45,43
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 844/2004
af 28. april 2004
om indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets forordning (EF) nr. 119/97 på importen af visse ringmekanismer
med oprindelse i Folkerepublikken Kina, ved import af visse ringmekanismer afsendt fra Thailand,
uanset om varen er angivet med oprindelse i Thailand eller ej, og om at gøre denne import til
genstand for registrering
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22.
december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande,
der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1), senest
ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 461/2004 (2) (»grundforordningen«), særlig artikel 13, stk. 3, og artikel 14, stk. 5,
efter høring af det rådgivende udvalg, og
ud fra følgende betragtninger:
Kommissionen har i henhold til artikel 13, stk. 3, i grundforordningen på eget initiativ besluttet at undersøge den mulige
omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der er indført på
importen af visse ringmekanismer med oprindelse i Folkerepublikken Kina (»Kina«).

Der foreligger følgende beviser:

Der er sket en betydelig ændring i handelsmønstret for
eksporten fra Kina og Thailand til Fællesskabet efter indførelsen
af foranstaltninger over for importen af visse ringmekanismer
med oprindelse i Kina. Importen af den af undersøgelsen omfattede vare er steget betydeligt, medens importen af visse ringmekanismer med oprindelse i Kina er faldet efter indførelsen af
foranstaltninger, og der foreligger tilsyneladende ikke nogen
tilstrækkelig gyldig grund eller økonomisk begrundelse for en
sådan ændring ud over indførelsen af tolden. Denne ændring i
handelsmønstret synes at skyldes videreforsendelse via Thailand
af visse ringmekanismer med oprindelse i Kina.

Der foreligger endvidere bevis for, at de afhjælpende virkninger
af antidumpingforanstaltningerne over for importen af visse
ringmekanismer med oprindelse i Kina undergraves i henseende
til mængde. Betydelige mængder af den pågældende vare
importeret fra Thailand synes at have erstattet importen af visse
ringmekanismer med oprindelse i Kina.

A. VARE

Den vare, der er berørt af den mulige omgåelse, er visse ringmekanismer, der almindeligvis angives under KN-kode
ex 8305 10 00 (»den pågældende vare«), med oprindelse i Kina.
Denne KN-kode angives kun til orientering.
Den af undersøgelsen omfattede vare er visse ringmekanismer
afsendt fra Thailand (»den af undersøgelsen omfattede vare«),
der almindeligvis angives under samme kode som den pågældende vare.

Kommissionen har endelig tilstrækkelige beviser for, at den af
undersøgelsen omfattede vare sælges til dumpingpriser i
forhold til den normale værdi, der tidligere er fastsat for visse
ringmekanismer med oprindelse i Kina.

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

B. GÆLDENDE FORANSTALTNINGER

De gældende foranstaltninger, der muligvis omgås, er antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets forordning (EF)
nr. 119/97 (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2100/
2000 (4).
D. PROCEDURE
C. BEGRUNDELSE

Kommissionen har tilstrækkelige beviser for, at antidumpingforanstaltningerne over for importen af visse ringmekanismer
med oprindelse i Kina omgås ved videreforsendelse af visse
ringmekanismer via Thailand.
(1)
(2)
(3)
(4)

EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1.
EUT L 77 af 13.3.2004, s. 12.
EFT L 22 af 24.1.1997, s. 1.
EFT L 250 af 5.10.2000, s. 1.

I lyset af ovenstående har Kommissionen konkluderet, at der
foreligger tilstrækkelige beviser til at berettige indledningen af
en undersøgelse i henhold til artikel 13 i grundforordningen og
til at gøre import af visse ringmekanismer afsendt fra Thailand,
uanset om varen er angivet med oprindelse i Thailand eller ej,
til genstand for registrering i overensstemmelse med artikel 14,
stk. 5, i grundforordningen.
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— producenter i Thailand kan anmode om fritagelse for registrering af importen eller for foranstaltninger

For at indhente de oplysninger, som den anser for nødvendige i forbindelse med sin undersøgelse, vil Kommissionen
sende spørgeskemaer til de eksportører/producenter og
sammenslutninger af eksportører/producenter i Thailand, de
eksportører/producenter
og
sammenslutninger
af
eksportører/producenter i Kina, de importører og importørsammenslutninger i Fællesskabet, som samarbejdede i
forbindelse med den undersøgelse, der førte til de gældende
foranstaltninger, og til myndighederne i Kina og Thailand.
Der kan også efter behov indhentes oplysninger fra EFerhvervsgrenen.
Under alle omstændigheder bør alle interesserede parter
straks kontakte Kommissionen og ikke senere end den frist,
der er fastsat i denne forordnings artikel 3, og om nødvendigt anmode om et spørgeskema inden for den frist, der er
fastsat i denne forordnings artikel 3, stk. 1, da den frist, der
er fastsat i denne forordnings artikel 3, stk. 2, gælder for
alle interesserede parter.
Myndighederne i Kina og Thailand vil blive underrettet om
indledningen af undersøgelsen.
b) Indhentning af oplysninger og afholdelse af høringer
Alle interesserede parter opfordres til at tilkendegive deres
synspunkter skriftligt og til at fremlægge dokumentation
herfor. Kommissionen kan endvidere høre interesserede
parter mundtligt, hvis de fremsætter skriftlig anmodning
herom og påviser, at der er særlige grunde til, at de bør
høres.
c) Fritagelse for registrering af import eller foranstaltninger
Da den mulige omgåelse finder sted uden for Fællesskabet,
kan der i overensstemmelse med artikel 13, stk. 4, i grundforordningen indrømmes fritagelser til producenter af den
pågældende vare i Thailand, der kan påvise, at de ikke er
forretningsmæssigt forbundet med nogen af de af foranstaltningerne omfattede producenter, og for hvilke det er godtgjort, at de ikke er involveret i omgåelse som defineret i
grundforordningens artikel 13, stk. 1 og 2. Producenter, der
ønsker at opnå fritagelse, skal indgive en behørigt dokumenteret anmodning herom inden for den frist, der er
fastsat i artikel 3, stk. 3, i denne forordning.
E. REGISTRERING

I henhold til artikel 14, stk. 5, i grundforordningen bør import
af den af undersøgelsen omfattede vare gøres til genstand for
registrering for at sikre, at der kan opkræves antidumpingtold
på et passende beløb med tilbagevirkende kraft fra datoen for
registreringen af sådan import af varer afsendt fra Thailand,
hvis undersøgelsen skulle vise, at der er sket omgåelse.

— interesserede parter kan fremsætte skriftlig anmodning om
at blive hørt mundtligt af Kommissionen.
Opmærksomheden henledes på, at udøvelsen af de fleste proceduremæssige rettigheder, der er fastsat i grundforordningen,
afhænger af, at den berørte part giver sig til kende inden for de
frister, der er anført i artikel 3 i denne forordning.

G. MANGLENDE SAMARBEJDSVILJE

I tilfælde, hvor en interesseret part nægter at give adgang til de
nødvendige oplysninger eller på anden måde undlader at
meddele dem inden for de fastsatte frister eller lægger væsentlige hindringer i vejen for undersøgelsen, kan der træffes foreløbige eller endelige afgørelser, positive eller negative, på
grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger i overensstemmelse med artikel 18 i grundforordningen. Konstateres det, at
en interesseret part har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger, vil der blive set bort fra disse oplysninger, og de foreliggende faktiske oplysninger benyttes i overensstemmelse med
artikel 18 i grundforordningen. Hvis en interesseret part ikke
samarbejder eller kun delvis samarbejder, og der derfor gøres
brug af de foreliggende faktiske oplysninger i overensstemmelse
med artikel 18 i grundforordningen, kan resultatet være mindre
gunstigt for den pågældende part, end hvis den havde udvist
samarbejdsvilje —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Der indledes en undersøgelse i henhold til artikel 13, stk. 3, i
Rådets forordning (EF) nr. 384/96 med henblik på at fastslå,
om importen til Fællesskabet af visse ringmekanismer henhørende
under
KN-kode
ex 8305 10 00
(Taric-kode
8305 10 00 12 og 8305 10 00 22) og afsendt fra Thailand,
uanset om varen har oprindelse i Thailand eller ej, omgår de
foranstaltninger, der blev indført ved Rådets forordning (EF) nr.
119/97, senest ændret ved forordning (EF) nr. 2100/2000.
Med henblik på denne forordning består ringmekanismer af to
rektangulære stålplader eller -bånd, hvortil er fastgjort mindst
fire halvringe af stål, og som holdes sammen af en dækplade af
stål. De åbnes enten ved, at der trækkes i halvringene, eller med
en lille triggermekanisme af stål, som er fastgjort til ringmekanismen.

Artikel 2
F. FRISTER

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

Toldmyndighederne pålægges at træffe passende foranstaltninger til at registrere den import til Fællesskabet, der er
omhandlet i denne forordnings artikel 1, jf. artikel 13, stk. 3,
og artikel 14, stk. 5, i forordning (EF) nr. 384/96.
Registreringen ophører ni måneder efter datoen for denne
forordnings ikrafttræden.
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Kommissionen kan ved en forordning give toldmyndighederne
instruks om at ophøre med registrering af import til Fællesskabet af varer fremstillet af producenter, som har anmodet om
fritagelse for registrering, og med hensyn til hvilke det er fastslået, at de ikke omgår antidumpingtolden.
Artikel 3
1.
Der kan anmodes om spørgeskemaer hos Kommissionen
inden 15 dage fra offentliggørelsen af denne forordning i Den
Europæiske Unions Tidende.
2.
Medmindre andet er angivet, skal interesserede parter give
sig til kende over for Kommissionen, fremsætte deres synspunkter skriftligt og afgive besvarelser af spørgeskemaer eller
alle andre oplysninger senest 40 dage fra datoen for offentliggørelsen af denne forordning i Den Europæiske Unions Tidende,
hvis der skal tages hensyn til deres bemærkninger i forbindelse
med undersøgelsen.
3.
Producenter i Thailand, som ønsker fritagelse for registrering af importen eller for foranstaltninger, skal indgive en behørigt dokumenteret anmodning herom inden for samme frist på
40 dage.
4.
Interesserede parter kan også anmode om at blive hørt af
Kommissionen inden for samme frist på 40 dage.
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5. Alle oplysninger vedrørende sagen, alle anmodninger om
at blive hørt eller om at få tilsendt et spørgeskema samt
anmodninger om bemyndigelse til certifikater for ikke-omgåelse
skal være skriftlige (ikke i elektronisk format, medmindre andet
er angivet) med angivelse af den interesserede parts navn,
adresse, e-mail-adresse, telefon-, fax- og/eller telexnummer. Alle
skriftlige redegørelser, herunder de oplysninger, der anmodes
om i denne forordning, besvarelser af spørgeskemaet og korrespondance, som de interesserede parter videregiver som fortroligt materiale, skal forsynes med påtegningen »Fortroligt« (1) og
skal i overensstemmelse med artikel 19, stk. 2, i grundforordningen ledsages af et ikke-fortroligt sammendrag, som skal
forsynes med påtegningen »Kan konsulteres af interesserede
parter«.
Kommissionens adresse:
Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Handel
Direktorat B
J-79 5/16
B-1049 Bruxelles
Fax (32 2) 295 65 05
Telex COMEU B 21877
Artikel 4
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 28. april 2004.
På Kommissionens vegne
Pascal LAMY

Medlem af Kommissionen

(1) Dette betyder, at dokumentet kun er til intern brug. Det er beskyttet
i henhold til artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 1049/2001 (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43). Det er et
fortroligt dokument i henhold til artikel 19 i Rådets forordning (EF)
nr. 384/96 (EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1) og artikel 6 i WTO-aftalen
om anvendelse af artikel VI i GATT 1994 (antidumpingaftalen).
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RÅDETS DIREKTIV 2004/56/EF
af 21. april 2004
om ændring af direktiv 77/799/EØF om gensidig bistand mellem medlemsstaternes kompetente
myndigheder inden for området direkte skatter, visse punktafgifter og afgiftsbelastning af forsikringspræmier
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

(6)

Der er i nogle medlemsstater lovkrav om, at en skatteyder skal informeres om beslutninger og instrumenter,
der vedrører hans skattepligt, og om de vanskeligheder,
som skattemyndighederne kan få, bl.a. hvis skatteyderen
er flyttet til en anden medlemsstat. Det er derfor ønskeligt, at myndighederne i sådanne tilfælde kan anmode de
kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvortil
skatteyderen er flyttet, om bistand.

(7)

Da den skattemæssige situation for en eller flere skattepligtige personer, der er etableret i flere medlemsstater,
ofte er af fælles eller komplementær interesse, bør det
være muligt, at to eller flere medlemsstater kan foretage
samtidig kontrol i forbindelse med sådanne personer
efter indbyrdes aftale og på frivilligt grundlag, hvis en
sådan kontrol forekommer mere effektiv end kontrol
foretaget af én medlemsstat alene.

(8)

Kommissionen forelagde sit direktivforslag på grundlag
af artikel 95 i traktaten. Rådet fandt, at direktivforslaget
vedrører harmonisering af lovgivning vedrørende både
direkte skatter og indirekte skatter, og at retsakten derfor
bør vedtages på grundlag af artikel 93 og 94 i traktaten.
Ved skrivelse af 12. november 2003 hørte Rådet
Europa-Parlamentet og orienterede det om, at det agtede
at ændre retsgrundlaget.

(9)

Direktiv 77/799/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 93 og 94,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),
under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske
og Sociale Udvalg (2), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

I Rådets direktiv 77/799/EØF af 19. december 1977 om
gensidig bistand mellem medlemsstaternes kompetente
myndigheder inden for området direkte skatter, visse
punktafgifter og afgiftsbelastning af forsikringspræmier (3) fastlægges de grundlæggende regler for administrativt samarbejde og udveksling af oplysninger mellem
medlemsstater med henblik på at afsløre og forhindre
skatteunddragelse og skattesvig og sætte medlemsstaterne i stand til at foretage en korrekt skatteansættelse.
Det er afgørende, at disse regler forbedres, udbygges og
moderniseres.
Når en medlemsstat foretager undersøgelser med henblik
på at tilvejebringe de oplysninger, der er nødvendige for
at imødekomme en anmodning om bistand, bør den
betragtes, som om den handlede på egne vegne. På den
måde vil man kun have brug for et sæt regler for tilvejebringelse af oplysninger, og undersøgelsen vil ikke blive
undergravet af forsinkelser.
Hvis bekæmpelsen af skattesvig skal være effektiv, er det
ikke hensigtsmæssigt, at en medlemsstat, som har fået
oplysninger af en anden medlemsstat, derefter er
nødsaget til at anmode om tilladelse til at referere disse
under åbne retsmøder eller i domme.
Det bør gøres klart, at en medlemsstat på ingen måde
har pligt til at foretage undersøgelser for at få de oplysninger, der er nødvendige for at imødekomme en
anmodning om bistand, hvis enten dens lovgivning eller
administrative praksis ikke tillader medlemsstatens
kompetente myndighed at foretage undersøgelser eller
indsamle sådanne oplysninger.
Det bør være muligt for den kompetente myndighed i
en medlemsstat at afslå at tilvejebringe oplysninger eller
yde bistand, hvis den medlemsstat, der fremsætter
anmodningen, ikke selv kan tilvejebringe den samme
slags oplysninger, hvad enten det beror på faktiske eller
retlige grunde.

(1) Udtalelse af 15.1.2004 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
(2) EUT C 32 af 5.2.2004, s. 94.
(3) EFT L 336 af 27.12.1977, s. 15. Senest ændret ved direktiv 2003/
93/EF (EUT L 264 af 15.10.2003, s. 23).

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1
I direktiv 77/799/EØF foretages følgende ændringer:
1) I artikel 1, stk. 5, foretages følgende ændringer:
a) Følgende anføres under »i Italien«:
»Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali eller en
befuldmægtiget stedfortræder«
b) Følgende anføres under »i Sverige«:
»Chefen för Finansdepartementet eller en befuldmægtiget
stedfortræder«
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2) I artikel 2, stk. 2, indsættes følgende afsnit:
»For at tilvejebringe de ønskede oplysninger forholder den
myndighed, til hvilken ansøgningen er rettet, eller den administrative myndighed, som førstnævnte forelægger sagen for,
sig på samme måde, som hvis den handlede på egne vegne
eller efter anmodning fra en anden myndighed i sin egen
medlemsstat.«
3) Artikel 7, stk. 1, affattes således:
»1. Alle oplysninger, som en medlemsstat får kendskab til
i medfør af dette direktiv, skal hemmeligholdes i den pågældende stat på samme måde som oplysninger indhentet i
henhold til denne stats nationale lovgivning. Under alle
omstændigheder må sådanne oplysninger:
— kun stilles til rådighed for personer, som er direkte
beskæftiget med afgiftsfastsættelsen eller den administrative kontrol hermed
— endvidere kun bringes frem ved en retlig procedure eller
en administrativ procedure, der medfører sanktioner,
iværksat med henblik på eller i forbindelse med afgiftsfastsættelsen eller kontrollen hermed og kun over for
personer, som er direkte inddraget i disse procedurer;
disse oplysninger kan dog videregives under åbne retsmøder eller i domme, såfremt den kompetente
myndighed i den medlemsstat, der afgiver oplysningerne,
ikke modsætter sig dette

L 127/71

5) Følgende artikler indsættes:
»Artikel 8a
Meddelelse
1.
Efter anmodning fra den kompetente myndighed i en
medlemsstat meddeler den kompetente myndighed i en
anden medlemsstat i overensstemmelse med reglerne for
meddelelse af lignende instrumenter i den medlemsstat,
anmodningen rettes til, adressaten alle instrumenter og
beslutninger fra de administrative myndigheder i den
medlemsstat, der fremsætter anmodningen, som vedrører
anvendelsen på dens område af skattelovgivning, der er
omfattet af dette direktiv.
2.
I anmodninger om meddelelse skal det være angivet,
hvad der er genstand for det instrument eller den beslutning,
der skal meddeles, adressatens navn og adresse og enhver
anden oplysning, der kan bidrage til at identificere adressaten.
3.
Den myndighed, anmodningen rettes til, informerer
straks den myndighed, der har fremsat anmodningen, om sit
svar på meddelelsesanmodningen og oplyser navnlig datoen
for, hvornår adressaten fik meddelelse om beslutningen eller
instrumentet.

Artikel 8b
— i intet tilfælde anvendes til andet end skattemæssige
formål eller i forbindelse med en retlig procedure eller
administrativ procedure, der medfører sanktioner,
iværksat med henblik på eller i forbindelse med afgiftsfastsættelsen eller kontrollen hermed.
Endvidere kan medlemsstater beslutte, at oplysningerne
anvendes ved ansættelse af andre skatter, toldafgifter og
afgifter, der er omfattet af artikel 2 i direktiv 76/308/
EØF (*).
(*) EFT L 73 af 19.3.1976, s. 18.«
4) Artikel 8 ændres således:
a) Stk. 1 affattes således:
»1. Dette direktiv forpligter ikke en medlemsstat, som
er blev anmodet om oplysninger, til at foretage undersøgelser eller videregive oplysninger, hvis det ville være i
strid med lovgivningen eller den administrative praksis
for den kompetente myndighed i den pågældende stat at
foretage sådanne undersøgelser eller indhente de efterspurgte oplysninger.«
b) Stk. 3 affattes således:
»3. En medlemsstats kompetente myndighed kan afslå
at videregive oplysninger, hvis den medlemsstat, der
fremsætter anmodningen, af retlige eller faktiske grunde
ikke er i stand til at stille samme type oplysninger til
rådighed.«

Samtidig kontrol
1.
Hvis en eller flere skattepligtige personer er i en skattemæssig situation af fælles eller komplementær interesse for
to eller flere medlemsstater, kan disse medlemsstater aftale
at foretage samtidig kontrol på deres eget område med
henblik på at udveksle de således tilvejebragte oplysninger,
hvis det forekommer mere effektivt end en kontrol gennemført af én medlemsstat alene.
2.
Den enkelte medlemsstats kompetente myndighed
identificerer på uafhængig vis de skattepligtige personer,
den ønsker at gøre til genstand for samtidig kontrol. Den
underretter de respektive kompetente myndigheder i de
øvrige medlemsstater, der berøres af sager, som efter dens
opfattelse bør gøres til genstand for samtidig kontrol. Den
skal så vidt muligt begrunde sit valg ved at videregive de
oplysninger, der førte til beslutningen. Den anfører, hvornår
en sådan kontrol bør foretages.
3.
Den kompetente myndighed i hver af de berørte
medlemsstater beslutter, om den ønsker at deltage i den
samtidige kontrol. Ved modtagelsen af et forslag om
samtidig kontrol skal den kompetente myndighed meddele
den anden myndighed, at den accepterer at deltage i
kontrollen, eller give den et begrundet afslag.
4.
De enkelte kompetente myndigheder i de berørte
medlemsstater udpeger en repræsentant med ansvar for
overvågning og koordinering af kontrollen.«
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Artikel 2
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Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.
Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative
bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den
1. januar 2005. De meddeler straks Kommissionen teksten til
disse bestemmelser samt en sammenligningstabel mellem disse
love og bestemmelser og dette direktiv.

Artikel 4
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Luxembourg, den 21. april 2004.
Disse bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af
en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

På Rådets vegne
J. WALSH

Formand

29.4.2004
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KOMMISSIONENS DIREKTIV 2004/57/EF
af 23. april 2004
om identificering af pyrotekniske artikler og visse former for ammunition i henhold til Rådets
direktiv 93/15/EØF om harmonisering af bestemmelserne om markedsføring af og kontrol med
eksplosivstoffer til civil brug
(EØS-relevant tekst)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets direktiv 93/15/EØF af 5. april
1993 om harmonisering af bestemmelserne om markedsføring
af og kontrol med eksplosivstoffer til civil brug (1), særlig artikel
13, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Direktiv 93/15/EØF omhandler eksplosive materialer og
genstande, der betragtes som sådanne i De Forenede
Nationers henstillinger vedrørende transport af farligt
gods (United Nations Recommendations on Transport of
Dangerous Goods) og er opført i klasse 1 heri. Pyrotekniske artikler er imidlertid udtrykkeligt udelukket fra
anvendelsesområdet for dette direktiv.

Artikel 2
Med henblik på gennemførelse af artikel 1, stk. 3, andet led, i
direktiv 93/15/EØF, indeholder bilag II til nærværende direktiv
en liste over de artikler, for hvilke det skal fastlægges, om de er
pyrotekniske artikler eller eksplosivstoffer.
Artikel 3
1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den
31.december 2004 de love og administrative bestemmelser, der
er nødvendige for at efterkomme nærværende direktiv. De
meddeler straks Kommissionen teksten til disse bestemmelser
og en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem
de pågældende bestemmelser og nærværende direktiv.
De anvender disse bestemmelser fra den 31. januar 2005.

(2)

Med henblik på at sikre en ensartet anvendelse af
direktiv 93/15/EØF i hele Fællesskabet er det derfor
nødvendigt ud fra de relevante henstillinger fra De
Forenede Nationer at identificere de artikler, der skal
betragtes som pyrotekniske.

Når medlemsstaterne vedtager disse bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til nærværende direktiv, eller de skal ved
offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. Medlemsstaterne fastlægger reglerne for denne henvisning.

(3)

Visse artikler, der henhører under klasse 1 i De Forenede
Nationers henstillinger, har dobbelt anvendelse, idet de
kan anvendes enten som eksplosivstoffer eller som pyrotekniske artikler. Med henblik på en ensartet anvendelse
af direktiv 93/15/EØF bør der derfor fastsættes bestemmelser om identificering af disse artikler ud fra deres
væsentlige kendetegn som enten eksplosivstoffer eller
pyrotekniske artikler.

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

(4)

De i dette direktiv fastsatte bestemmelser er i overensstemmelse med udtalelsen fra det i henhold til artikel 13
i direktiv 93/15/EØF nedsatte udvalg —

Artikel 4
Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Artikel 5
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1
Med henblik på gennemførelse af artikel 1, stk. 3, andet led og
til dels tredje led, i direktiv 93/15/EØF indeholder bilag I til
nærværende direktiv en liste over de artikler, der i henhold til
de relevante henstillinger fra De Forenede Nationer betragtes
som pyrotekniske artikler eller ammunition.

(1) EFT L 121 af 15.5.1993, s. 20.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. april 2004.
På Kommissionens vegne
Erkki LIIKANEN

Medlem af Kommissionen
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BILAG I
Artikler, der i henhold til de relevante henstillinger fra De Forenede Nationer betragtes som pyrotekniske
artikler eller ammunition

FN-nr.

Navn og beskrivelse

Klasse/underklasse

Glossar (skal kun betragtes som vejledende information)

Gruppe G
0009

Ammunition, brandstiftende, med
eller uden sprængladning, udkasterladning eller drivladning

1.2 G

Ammunition
Generel betegnelse, der hovedsagelig vedrører
genstande til militær brug og omfatter alle slags
bomber, granater, raketter, miner, projektiler
og andre lignende anordninger.
Ammunition, brandstiftende
Ammunition, der indeholder et brændbart stof.
Med undtagelse af tilfælde, hvor det brændbare
stof er et sprængstof i sig selv, indeholder det
tillige en eller flere af følgende bestanddele: en
drivladning med tændladning og tændsats; et
brandrør med sprængladning eller udkasterladning.

0010

Ammunition, brandstiftende, med
eller uden sprængladning, udkasterladning eller drivladning

1.3 G

Se under FN-nr. 0009

0015

Ammunition, røg-, med eller uden
sprængladning,
udkasterladning
eller drivladning

1.2 G

Ammunition, røg-

0016

Ammunition, røg-, med eller uden
sprængladning,
udkasterladning
eller drivladning

1.3 G

Se under FN-nr. 0015

0018

Ammunition,
tårefremkaldende,
med sprængladning, udkasterladning eller drivladning

1.2 G

Ammunition,
tårefremkaldende,
med
sprængladning, udkasterladning eller drivladning

Ammunition, der indeholder et røgfrembringende stof. Med undtagelse af tilfælde, hvor
stoffet er et sprængstof i sig selv, indeholder
ammunitionen tillige en eller flere af følgende
bestanddele: En drivladning med tændladning
og tændsats; et brandrør med sprængladning
eller udkasterladning.

Ammunition, der indeholder et tårefremkaldende stof. Det indeholder desuden en eller
flere af følgende bestanddele: et pyroteknisk
stof; en drivladning med tændladning og tændsats; et brandrør med sprængladning eller udkasterladning.
0019

Ammunition,
tårefremkaldende,
med sprængladning, udkasterladning

1.3 G

Se under FN-nr. 0018

0039

Fotobomber

1.2 G

Bomber
Eksplosivstofholdige genstande, der udkastes fra
et fly. Kan indeholde en brændbar væske med
sprængladning, en fotoflashsats eller en sprængladning. Betegnelsen omfatter: fotobomber

0049

Patroner, lys-

1.1 G

Patroner, lysGenstande, der består af et hylster, en tændladning og blitzlyspulver samlet i ét og klar til
affyring.

0050

Patroner, lys-

1.3 G

Se under FN-nr. 0049
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FN-nr.

0054

Navn og beskrivelse

Patroner, signal-

Klasse/underklasse

1.3 G

L 127/75

Glossar (skal kun betragtes som vejledende information)

Patroner, signalGenstande beregnet til at affyre farvede
signalblus eller andre signaler fra signalpistoler
og lignende.

0066

Tændsnor

1.4 G

Tændsnor
Genstand bestående af tekstilgarn dækket med
sortkrudt eller en anden hurtigtbrændende
pyroteknisk blanding og med en bøjelig beskyttelsesbeklædning. Den kan tillige bestå af en
kerne af sortkrudt omgivet af bøjeligt vævet
stof. Den brænder i længderetningen med en
ydre flamme og anvendes til at overføre
tænding fra en anordning til en ladning.

0092

Signalblus, jord

1.3 G

Signalblus
Genstande, der indeholder pyrotekniske stoffer,
der er beregnet til anvendelse med henblik på
oplysning, identifikation, signalering eller
advarsel.

0093

Lysbomber, luft

1.3 G

Se under FN-nr. 0092

0101

Tændsnor, ikke-detonerende

1.3 G

Tændsnor/Brandrør
De engelske betegnelser for tændsnor/brandrør
(fuse/fuze) har fælles oprindelse (fransk fusée,
fusil) og anses somme tider for at være forskellige stavemåder, men det er vigtigt at fastholde
at fuse (tændsnor) betegner en snorlignende
tændanordning, mens fuze (brandrør) betegner
en anordning, der indeholder mekaniske, elektriske, kemiske eller hydrostatiske komponenter
til initiering af serietænding ved deflagration
eller detonation.
Tændsnor, hurtigtvirkende,
rende (quickmatch)

ikke-detone-

Genstand bestående af bomuldsgarn imprægneret med fint sortkrudt (quickmatch). Brænder
med en udvendig flamme og anvendes ved
serietænding af fyrværkeri osv.
0103

Brandrør, metalbeklædt

1.4 G

Brandrør, metalbeklædt
Genstand bestående af et metalrør med en
kerne af et deflagrerende sprængstof.

0171

Ammunition, lys- med eller uden sprængladning, udkasterladning eller drivladning

Ammunition, lys- med eller uden
sprængladning,
udkasterladning
eller drivladning

1.2 G

0191

Signalblus, hånd-

1.4 G

Genstande beregnet til at frembringe signaler.

0192

Knaldkapsler, jernbane-, eksplosive

1.1 G

Se under FN-nr. 0191

0194

Nødsignaler, skibe

1.1 G

Se under FN-nr. 0191

Ammunition beregnet på at frembringe en
enkelt stærk lyskilde til oplysning af et område.
Betegnelsen omfatter lyspatroner, lysgranater
og lysprojektiler samt målidentifikationsbomber.
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FN-nr.

Klasse/underklasse

Navn og beskrivelse
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Glossar (skal kun betragtes som vejledende information)

0195

Nødsignaler, skibe

1.3 G

Se under FN-nr. 0191

0196

Røgsignaler

1.1 G

Se under FN-nr. 0191

0197

Røgsignaler

1.4 G

Se under FN-nr. 0191

0212

Lysspor til ammunition

1.3 G

Lysspor til ammunition
Hermetisk lukkede genstande, der indeholder
pyrotekniske stoffer beregnet til at vise et
projektils bane.

0254

Ammunition, lys- med eller uden
sprængladning,
udkasterladning
eller drivladning

1.3 G

Se under FN-nr. 0171

0297

Ammunition, lys- med eller uden
sprængladning, udkasterladning

1.4 G

Se under FN-nr. 0254

0299

Fotobomber

1.3 G

Se under FN-nr. 0039

0300

Ammunition, brandstiftende, med
eller uden sprængladning, udkasterladning eller drivladning

1.4 G

Se under FN-nr. 0009

0301

Ammunition,
tårefremkaldende,
med sprængladning, udkasterladning eller drivladning

1.4 G

Se under FN-nr. 0018

0303

Ammunition, røg-, med eller uden
sprængladning,
udkasterladning
eller drivladning

1.4 G

Se under FN-nr. 0015

0306

Lysspor til ammunition

1.4 G

Se under FN-nr. 0212.

0312

Patroner, signal-

1.4 G

Patroner, signalGenstande beregnet til at affyre farvede
signalblus eller andre signaler fra signalpistoler.

0313

Røgsignaler

0318

Granater,
gevær-

0319

øvelses-,

Tændpatroner

hånd-

eller

1.2 G

Se under FN-nr. 0195

1.3 G

Granater, hånd- eller geværGenstande, der er beregnet til at blive kastet
med hånden eller afskudt med gevær. Betegnelsen omfatter: Granater, øvelses-, hånd- eller
gevær-.

1.3 G

Tændpatroner
Genstande, der består af en
tænding og en hjælpeladning
deflagrerende sprængstof som
der anvendes til at antænde
hylstre til f.eks. kanoner.

0320

Tændpatroner

1.4 G

Se under FN-nr. 0319

0333

Fyrværkeri

1.1 G

Fyrværkeri

tændladning til
bestående af et
f.eks. sortkrudt,
drivladningen i

Pyrotekniske genstande beregnet til underholdning.
0334

Fyrværkeri

1.2 G

Se under FN-nr. 0333

0335

Fyrværkeri

1.3 G

Se under FN-nr. 0333
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FN-nr.

Klasse/underklasse

Navn og beskrivelse

Glossar (skal kun betragtes som vejledende information)

0336

Fyrværkeri

1.4 G

Se under FN-nr. 0333

0362

Ammunition, øvelses-

1.4 G

Ammunition, øvelsesAmmunition uden hovedladning, der indeholder en sprængladning eller udkasterladning.
Normalt indeholder den tillige et brandrør og
en drivladning

0363

Ammunition, kalibrerings-

1.4 G

Ammunition, kalibreringsAmmunition, der indeholder pyrotekniske
stoffer. Anvendes til prøvning af ydelse eller
kraft af ny ammunition, våbenkomponenter
eller -kombinationer.

0372

Granater,
gevær-

0373

øvelses-,

hånd-

eller

1.2 G

Se under FN-nr. 0318

Signalblus, hånd-

1.4 S

Se under FN-nr. 0191

0403

Lysbomber, luft

1.4 G

Se under FN-nr. 0092

0418

Signalblus, jord

1.2 G

Se under FN-nr. 0092

0419

Signalblus, jord

1.1 G

Se under FN-nr. 0092

0420

Lysbomber, luft

1.1 G

Se under FN-nr. 0092

0421

Lysbomber, luft

1.2 G

Se under FN-nr. 0092

0424

Projektiler, inerte, med lysspor

1.3 G

Projektiler
Genstande som f.eks. granater eller kugler, der
udskydes fra en kanon eller lignende, et gevær
eller et andet håndskydevåben. Kan være inerte,
med eller uden lysspor eller kan indeholde en
spræng- eller udkasterladning eller en sprængladning. Betegnelsen omfatter: Projektiler,
inerte, med lysspor; projektiler med sprængladning eller udkasterladning; projektiler med
sprængladning.

0425

Projektiler, inerte, med lysspor

1.4 G

Se under FN-nr. 0424

0428

Pyrotekniske genstande til tekniske
formål

1.1 G

Pyrotekniske genstande til tekniske formål

0429

Pyrotekniske genstande til tekniske
formål

1.2 G

Se under FN-nr. 0428

0430

Pyrotekniske genstande til tekniske
formål

1.3 G

Se under FN-nr. 0428

0431

Pyrotekniske genstande til tekniske
formål

1.4 G

Se under FN-nr. 0428

Genstande, der indeholder pyrotekniske stoffer
og anvendes til tekniske formål, som f.eks.
frembringelse af varme, gas, teatereffekter osv.
Betegnelsen omfatter ikke følgende genstande,
der er opført separat: al ammunition; patroner,
signal-; kabelcuttere, eksplosive; fyrværkeri;
lysbomber, luft; signalblus, jord; udløseranordninger, eksplosive; sprængnitter; signalblus,
hånd-; signaler, nød-; jernbaneknaldkapsler,
eksplosive; røgsignaler.
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Klasse/underklasse

Glossar (skal kun betragtes som vejledende information)

FN-nr.

Navn og beskrivelse

0434

Projektiler med sprængladning
eller udkasterladning

1.2 G

0435

Projektiler med sprængladning
eller udkasterladning

1.4 G

Se under FN-nr. 0434

0452

Granater,
gevær-

1.4 G

Se under FN-nr. 0372

0487

Røgsignal

1.3 G

Se under FN-nr. 0194

0488

Ammunition, øvelses-

1.3 G

Ammunition, øvelses-

øvelses-,

hånd-

eller

Projektiler
Genstande som f.eks. granater eller kugler, der
udskydes fra en kanon eller lignende, et gevær
eller et andet håndskydevåben. Kan være inerte,
med eller uden lysspor eller kan indeholde en
spræng- eller udkasterladning eller en sprængladning. Betegnelsen omfatter: Projektiler,
inerte, med lysspor; projektiler med sprængladning eller udkasterladning; projektiler med
sprængladning.

Ammunition uden hovedladning, der indeholder en sprængladning eller udkasterladning.
Normalt indeholder den tillige et brandrør og
en drivladning. Betegnelsen udelukker følgende
artikler, som er anført særskilt: Granater,
øvelses-.
0492

Knaldkapsler, jernbane-, eksplosive

1.3 G

Se under FN-nr. 0194

0493

Knaldkapsler, jernbane-, eksplosive

1.4 G

Se under FN-nr. 0194

0503

Airbag-oppustereeller
airbagmoduler eller selestrammere

1.4 G

FN-nr.

Navn og beskrivelse

Klasse/underklasse

Glossar (skal kun betragtes som vejledende information)

Gruppe S
0110

Granater,
gevær-

eller

1.4 S

Se under FN-nr. 0318

0193

Knaldkapsler, jernbane-, eksplosive

1.4 S

Se under FN-nr. 0194

0337

Fyrværkeri

1.4 S

Se under FN-nr. 0334

0345

Projektiler, inerte, med lysspor

1.4 S

Projektiler

øvelses-,

hånd-

Genstande som f.eks. granater eller kugler, der
udskydes fra en kanon eller lignende, et gevær
eller et andet håndskydevåben. Kan være inerte,
med eller uden lysspor eller kan indeholde en
spræng- eller udkasterladning eller en sprængladning.
0376

Tændpatroner

1.4 S

Se under FN-nr. 0319

0404

Lysbomber, luft

1.4 S

Se under FN-nr. 0092
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FN-nr.

0405

Navn og beskrivelse

Patroner, signal-

Klasse/underklasse

1.4 S

Glossar (skal kun betragtes som vejledende information)

Patroner, signalGenstande beregnet til at affyre farvede
signalblus eller andre signaler fra signalpistoler
og lignende.

0432

Pyrotekniske genstande til tekniske
formål

1.4 S
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BILAG II
Artikler for hvilke det skal fastlægges, om de er pyrotekniske artikler eller eksplosivstoffer

FN-nr.

Navn og beskrivelse

Klasse/underklasse

Glossar (skal kun betragtes som vejledende information)

Gruppe G
0121

Fængmidler

1.1 G

Fængmidler
Genstande indeholdende et eller flere eksplosivstoffer beregnet til at udløse en deflagration i
en tændkæde. Genstandene kan udløses kemisk,
elektrisk eller mekanisk.

0314

Fængmidler

1.2 G

Se under FN-nr. 0121

0315

Fængmidler

1.3 G

Se under FN-nr. 0121

0316

Brandrør, antændende

1.3 G

0317

Brandrør, antændende

1.4 G

0325

Fængmidler

1.4 G

0353

Genstande, eksplosive, ikke andetsteds specificeret

1.4 G

0454

Fængmidler

1.4 S

FN-nr.

Navn og beskrivelse

Klasse/underklasse

Se under FN-nr. 0121

Se under FN-nr. 0121

Glossar (skal kun betragtes som vejledende information)

Gruppe S
0131

Luntetændere

1.4 S

Luntetændere
Genstande, der kan være konstrueret på forskellige måder, og som tjener til antænding af
sikkerhedstændsnor
(sikkerhedslunte).
De
udløses ved rivning eller perkussion (slag) eller
elektrisk.

0349

Genstande, eksplosive, ikke andetsteds specificeret

1.4 S

0368

Brandrør, antændende

1.4 S
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KOMMISSIONENS DIREKTIV 2004/61/EF
af 26. april 2004
om ændring af bilagene til Rådets direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF for så vidt
angår maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af visse pesticider, som det er forbudt at
anvende i Det Europæiske Fællesskab
(EØS-relevant tekst)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 86/362/EØF af 24. juli 1986 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på korn (1), særlig artikel 10,

under henvisning til Rådets direktiv 86/363/EØF af 24. juli 1986 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på levnedsmidler af animalsk oprindelse (2), særlig artikel 10,

under henvisning til Rådets direktiv 90/642/EØF af 27. november 1990 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester på og i visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og
grøntsager (3), særlig artikel 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Rådets direktiv 79/117/EØF (4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 807/2003 (5), er
det i Fællesskabet forbudt at anvende og markedsføre pesticiderne mercurioxid, mercurochlorid
(kalomel), andre uorganiske kviksølvforbindelser, alkyl-kviksølvforbindelser, alcoxyalkyl- og arylkviksølvforbindelser, aldrin, chlordan, dieldrin, HCH, hexachlorbenzen, camphechlor (toxaphen), ethylenoxid, nitrofen, 1,2-dibromethan, 1,2-dichlorethan, dinoseb og binapacryl. Da nogle af disse pesticider forhandles på verdensmarkedet, er det hensigtsmæssigt, at maksimalgrænseværdien for alle
produkter fastsættes til bestemmelsesgrænseværdien. Visse kviksølvforbindelser kan ikke skelnes fra
kviksølvforbindelser, der skyldes miljøforurening.

(2)

I tilfælde, hvor det ikke er tilladt at anvende et givet pesticid, og hvor der ikke kan tolereres restkoncentrationer, bør den maksimalgrænseværdi, der er fastsat som bestemmelsesgrænseværdien for
friske produkter, også gælde for sammensatte og forarbejdede produkter.

(3)

Der er taget hensyn til udtalelserne fra Den Videnskabelige Komité for Planter, navnlig råd og
henstillinger angående den metode, der skal følges ved beskyttelsen af forbrugere af landbrugsprodukter, der er behandlet med pesticider.

(4)

Bilagene til direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF bør derfor ændres.

(5)

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

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

EFT L 221 af 7.8.1986, s. 37. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2004/2/EF (EUT L 14 af 21.1.2004, s. 10).
EFT L 221 af 7.8.1986, s. 43. Senest ændret ved direktiv 2004/2/EF.
EFT L 350 af 14.12.1990, s. 71. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2004/2/EF.
EFT L 33 af 8.2.1979, s. 36.
EUT L 122 af 16.5.2003, s. 36.
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UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1
I del A i bilag II til direktiv 86/362/EØF indsættes følgende:
Pesticidrester

Maksimalgrænseværdi i mg/kg

»— Kviksølvforbindelser

0,01 (*) korn

— Camphechlor (chloreret camphen med 67-69%
chlorin)

0,1 (*) korn

— 1,2-Dibromethan

0,01 (*) korn

— 1,2-Dichlorethan

0,01 (*) korn

— Dinoseb

0,01 (*) korn

— Binapacryl

0,01 (*) korn

— Nitrofen

0,01 (*) korn

— Ethylenoxid (summen af ethylenoxid og 2-chlorethanol udtrykt som ethylenoxid)

0,02 (*) korn

(*) Angiver bestemmelsesgrænseværdien.«

Artikel 2
I del A i bilag II til direktiv 86/363/EØF indsættes følgende:
Maksimalgrænseværdier (mg/kg)
for fedtindhold i kød,
varer af kød,
slagteaffald og animalsk
fedt som anført i bilag I
under KN-kode 0201,
0202, 0203, 0204,
0205 00 00,
0206,0207, ex 0208,
0209 00, 0210,
1601 00 og 1602 i) iv)

for rå mælk og
sødmælk af køer som
anført i bilag I under
KN-kode 0401; for de
øvrige levnedsmidler
under KN-kode 0401,
0402, 0405 00, 0406
ii) iv)

for friske æg uden skal,
for fugleæg og
æggeblommer som
anført i bilag I under
KN-kode 0407 00 og
0408 iii) iv)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,05 (**) undtagen
fjerkræ

0,01 (*)

— 1,2-Dichlorethan

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

— Binapacryl

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

— Ethylenoxid (summen af ethylenoxid
og 2-chlor-ethanol udtrykt som ethylenoxid)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

— Captafol

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

Pesticidrester

»— Nitrofen
— Summen af kviksølvforbindelser
— Camphechlor (summen af de tre indikatorforbindelser Parlar nr. 26, 50 og
62 (**))

(*) Angiver bestemmelsesgrænseværdien.
(**) Parlar nr. 26 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,10,10-octachlorbornan.
Parlar nr. 50 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,9,10,10-nonachlorbornan.
Parlar nr. 62 2,2,5,5,8,9,9,10,10,-nonachlorbornan.«
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Artikel 3
I del B i bilag II til direktiv 86/363/EØF indsættes følgende:
Maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Pesticidrester

for kød, herunder også fedt,
forarbejdede varer af kød,
slagteaffald og fedt som
anført i bilag I under pos.
0201, 0202, 0203, 0204,
0205 00 00, 0206, 0207,
ex 0208, 0209 00, 0210,
1601 00 og 1602

for mælk og mejeriprodukter
som anført i bilag I under
pos. 0401, 0402, 0405 00 og
0406

for friske æg uden skal, for
fugleæg og æggeblommer
som anført i bilag I under
pos. 0407 00 og 0408

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

»Dinoseb
(*) Angiver bestemmelsesgrænseværdien.«

Artikel 4
Maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer i bilaget til dette direktiv føjes til dem, der er opført i
bilag II til direktiv 90/642/EØF for de pågældende pesticider.
Artikel 5
1.
Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest otte måneder efter vedtagelsen af dette direktiv de
love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender
straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem
de pågældende bestemmelser og dette direktiv.
De anvender disse bestemmelser fra ni måneder efter vedtagelsen af dette direktiv.
Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.
2.
Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det
område, der er omfattet af dette direktiv.
Artikel 6
Dette direktiv træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Artikel 7
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

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

Medlem af Kommissionen
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BILAG
Pesticidrest og maksimalgrænseværdi (mg/kg)

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

»1.

Frugter, friske, tørrede, ikke
kogte, konserverede ved
frysning, ikke tilsat sukker;
nødder
i)

CITRUSFRUGTER
Grapefrugter
Citroner
Limefrugter
Mandariner
klementiner
krydsninger)

(herunder
og lign.

Appelsiner
Pomeloer
Andre
ii)

NØDDER, også afskallede
Mandler
Paranødder
Akajounødder
Kastanjer
Kokosnødder
Hasselnødder
Queenslandnødder
Pekannødder
Pinjekerner
Pistacienødder
Valnødder
Andre

Summen af
kviksølvforbindelser
udtrykt som
kviksølv

Aldrin og
dieldrin
tilsammen,
udtrykt som
dieldrin

Chlordan
(summen af
cis- og transchlordan)

HCH,
summen af
isomerer
undtagen
gammaisomer

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

Hexachlorbenzen

Ethylenoxid
(summen af
ethylenoxid
og 2-chlorethanol,
udtrykt som
ethylenoxid)

Nitrofen

1,2-dichlorethan

0,01 (*)

0,1 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

29.4.2004

Den Europæiske Unions Tidende

DA

L 127/85

Pesticidrest og maksimalgrænseværdi (mg/kg)

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

iii)

KERNEFRUGTER
Æbler
Pærer
Kvæder
Andre

iv)

STENFRUGTER
Abrikoser
Kirsebær
Ferskner
(herunder
nektariner
og
lign.
krydsninger)
Blommer
Andre

v)

BÆR
OG
FRUGTER
a)

SMÅ

Spisedruer og druer
til vinfremstilling
Spisedruer
Druer til vinfremstilling

b) Jordbær (undtagen
vildtvoksende)
c)

Stængelfrugter
(undtagen vildtvoksende)
Brombær
Korbær
Loganbær
Hindbær
Andre

Summen af
kviksølvforbindelser
udtrykt som
kviksølv

Aldrin og
dieldrin
tilsammen,
udtrykt som
dieldrin

Chlordan
(summen af
cis- og transchlordan)

HCH,
summen af
isomerer
undtagen
gammaisomer

Hexachlorbenzen

Ethylenoxid
(summen af
ethylenoxid
og 2-chlorethanol,
udtrykt som
ethylenoxid)

Nitrofen

1,2-dichlorethan
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Pesticidrest og maksimalgrænseværdi (mg/kg)

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

d) Andre små frugter
og bær (undtagen
vildtvoksende)
Blåbær
Tranebær
Solbær og
(røde, hvide)

ribs

Stikkelsbær
Andre
e)

vi)

e)
Vildtvoksende
bær og frugter

DIVERSE FRUGTER
Avocadoer
Bananer
Dadler
Figner
Kiwifrugter
Kumquats
Litchiblommer
Mangofrugter
Oliven
Passionsfrugter
Ananas
Granatæbler
Andre

Summen af
kviksølvforbindelser
udtrykt som
kviksølv

Aldrin og
dieldrin
tilsammen,
udtrykt som
dieldrin

Chlordan
(summen af
cis- og transchlordan)

HCH,
summen af
isomerer
undtagen
gammaisomer

Hexachlorbenzen

Ethylenoxid
(summen af
ethylenoxid
og 2-chlorethanol,
udtrykt som
ethylenoxid)

Nitrofen

1,2-dichlorethan

29.4.2004

Den Europæiske Unions Tidende

DA

L 127/87

Pesticidrest og maksimalgrænseværdi (mg/kg)

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

2.

Grøntsager,
friske
ubehandlede, frosne
tørrede
i)

eller
eller

Summen af
kviksølvforbindelser
udtrykt som
kviksølv

Aldrin og
dieldrin
tilsammen,
udtrykt som
dieldrin

0,01 (*)

ROD- OG KNOLDGRØNTSAGER
Rødbeder
Gulerødder
Knoldselleri
Peberrod
Jordskokker
Pastinakker

0,02 (1)

Persillerod
Radiser
Skorzonerrod
Søde kartofler
Kålroer
Majroer
Yams

ii)

Andre

0,01 (*)

LØG

0,01 (*)

Hvidløg
Spiseløg
Skalotteløg
Forårsløg
Andre

Chlordan
(summen af
cis- og transchlordan)

HCH,
summen af
isomerer
undtagen
gammaisomer

0,01 (*)

0,01 (*)

Hexachlorbenzen

Ethylenoxid
(summen af
ethylenoxid
og 2-chlorethanol,
udtrykt som
ethylenoxid)

Nitrofen

1,2-dichlorethan

0,01 (*)

0,1 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)
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Pesticidrest og maksimalgrænseværdi (mg/kg)

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

iii)

Summen af
kviksølvforbindelser
udtrykt som
kviksølv

Aldrin og
dieldrin
tilsammen,
udtrykt som
dieldrin

FRUGTER ELLER BLOMSTERSTANDE
a)

Solanacea

0,01 (*)

Tomater
Peberfrugter
Auberginer
Andre
b) Cucurbitae
spiselig skræl

—

0,02 (2)

Cucurbitae — ikke
spiselig skræl

0,03 (3)

Agurker
Drueagurker
Courgetter
Andre
c)

Meloner
Græskar
Vandmeloner
Andre

iv)

d) Sukkermajs

0,01 (*)

KÅL

0,01 (*)

a)

Blomsterkål
Broccoli (herunder
calabrese)
Blomkål
Andre

b) Hovedkål
Rosenkål
Hovedkål
Andre

Chlordan
(summen af
cis- og transchlordan)

HCH,
summen af
isomerer
undtagen
gammaisomer

Hexachlorbenzen

Ethylenoxid
(summen af
ethylenoxid
og 2-chlorethanol,
udtrykt som
ethylenoxid)

Nitrofen

1,2-dichlorethan
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Pesticidrest og maksimalgrænseværdi (mg/kg)

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

c)

Summen af
kviksølvforbindelser
udtrykt som
kviksølv

Aldrin og
dieldrin
tilsammen,
udtrykt som
dieldrin

Bladkål
Kinakål
Grønkål
Andre

d) Kålrabi
v)

BLADGRØNTSAGER
OG FRISKE URTER
a)

Salat og lign,
Karse
Vårsalat
Hoved- og pluksalat
Endivie, bredbladet
Andre

b) Spinat og lign.
Spinat
Bladbeder
Andre
c)

Brøndkarse

d) Julesalat
e)

Urter
Kørvel
Purløg
Persille
Selleriblade
Andre

0,01 (*)

Chlordan
(summen af
cis- og transchlordan)

HCH,
summen af
isomerer
undtagen
gammaisomer

Hexachlorbenzen

Ethylenoxid
(summen af
ethylenoxid
og 2-chlorethanol,
udtrykt som
ethylenoxid)

Nitrofen

1,2-dichlorethan
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Pesticidrest og maksimalgrænseværdi (mg/kg)

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

vi)

Summen af
kviksølvforbindelser
udtrykt som
kviksølv

BÆLGFRUGTER (friske)

Aldrin og
dieldrin
tilsammen,
udtrykt som
dieldrin

Chlordan
(summen af
cis- og transchlordan)

HCH,
summen af
isomerer
undtagen
gammaisomer

0,01 (*)

0,01 (*)

Hexachlorbenzen

Ethylenoxid
(summen af
ethylenoxid
og 2-chlorethanol,
udtrykt som
ethylenoxid)

Nitrofen

1,2-dichlorethan

0,01 (*)

0,1 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

Bønner, med bælg
Bønner, uden bælg
Ærter, med bælg
Ærter, uden bælg
Andre
vii)

STÆNGELGRØNTSAGER (friske)

0,01 (*)

Asparges
Spanske artiskokker
Bladselleri
Fennikel
Artiskokker
Porrer
Rabarber
Andre
viii) SVAMPE
a)

Svampe, dyrkede

b) Svampe,
sende
3.

Bælgfrugter
Bønner
Linser
Ærter
Andre

0,01 (*)

vildtvok-

0,01 (*)

0,01 (*)
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Pesticidrest og maksimalgrænseværdi (mg/kg)

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

4.

Oliefrø

Hexachlorbenzen

Ethylenoxid
(summen af
ethylenoxid
og 2-chlorethanol,
udtrykt som
ethylenoxid)

Nitrofen

1,2-dichlorethan

0,02 (*)

0,02 (*)

0,2 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,1 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

Summen af
kviksølvforbindelser
udtrykt som
kviksølv

Aldrin og
dieldrin
tilsammen,
udtrykt som
dieldrin

Chlordan
(summen af
cis- og transchlordan)

HCH,
summen af
isomerer
undtagen
gammaisomer

0,02 (*)

0,02 (4)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

Hørfrø
Jordnødder
Valmuefrø
Sesamfrø
Solsikkefrø
Rapsfrø
Sojabønner
Sennepsfrø
Bomuldsfrø
Andre
5.

Kartofler
Tidlige kartofler
Spisekartofler

6.

Te (blade og stilke, tørrede,
også
fermenterede,
af
Camellia sinensis)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,2 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

7.

Humle (tørret), også humlepellets og ikke koncentreret
pulver

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,2 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

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

Angiver bestemmelsesgrænseværdien.
Baseret på baggrunsværdier, der skyldes tidligere anvendelse af dieldrin og aldrin.
Baseret på baggrunsværdier, der skyldes tidligere anvendelse af dieldrin og aldrin.
Baseret på baggrunsværdier, der skyldes tidligere anvendelse af dieldrin og aldrin.
Overvågningsdata viser, at der kan findes indhold på op til 0,02 mg/kg dieldrin i græskarfrø, der anvendes til olieekstraktion.«
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RÅDETS DIREKTIV 2004/67/EF
af 26. april 2004
om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden
(EØS-relevant tekst)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

(4)

Forsyningssikkerhedspligt, der pålægges virksomheder,
må ikke udgøre en hindring for et velfungerende indre
marked og må ikke pålægge deltagerne på gasmarkedet,
herunder nye markedsaktører og små markedsaktører,
urimelige og uforholdsmæssigt store byrder.

(5)

I betragtning af det voksende gasmarked i Fællesskabet
er det vigtigt, at gasforsyningssikkerheden opretholdes,
navnlig for så vidt angår husholdningskunder.

(6)

En lang række instrumenter står til rådighed for industrien og, i givet fald, for medlemsstaterne med henblik
på at overholde forsyningssikkerhedspligten. Bilaterale
aftaler mellem medlemsstaterne kan være et af midlerne
til at bidrage til opfyldelsen af minimumsstandarderne
for forsyningssikkerhed under behørig hensyntagen til
traktaten og den afledte ret, navnlig artikel 3, stk. 2, i
direktiv 2003/55/EF.

(7)

Vejledende minimumsmål for gasoplagring vil kunne
fastlægges enten på nationalt plan eller af industrien. Det
forudsættes, at dette ikke bør indebære nogen yderligere
investeringsforpligtelser.

(8)

I betragtning af betydningen af at sikre gasforsyningen,
bl.a. på grundlag af langtidskontrakter, bør Kommissionen overvåge udviklingen på gasmarkedet på grundlag
af rapporter fra medlemsstaterne.

(9)

For at kunne efterkomme den voksende gasefterspørgsel
og for — som en forudsætning for et konkurrencedygtigt indre gasmarked — at sprede gasforsyningerne må
Fællesskabet i de kommende årtier være i stand til at
mobilisere supplerende gasmængder i betydeligt omfang,
hvoraf mange nødvendigvis vil komme fra fjerntliggende
kilder og vil skulle transporteres over store afstande.

(10)

Fællesskabet og gasleverandør- og gastransitlandene har
en stærk fælles interesse i at sikre fortsatte investeringer i
gasforsyningsinfrastrukturen.

(11)

Langtidskontrakter har spillet en vigtig rolle i Europas
gasforsyning og vil fortsat gøre det. Det nuværende
omfang af langtidskontrakter er tilstrækkeligt på fællesskabsplan, og de forventes fortsat at ville være et væsentligt bidrag til de samlede gasforsyninger, fordi selskaberne vedbliver med at inkludere sådanne kontrakter i
deres generelle forsyningsportefølje.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 100,
under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),
under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske
og Sociale Udvalg (2),
efter høring af Regionsudvalget,
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (3), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

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

Naturgas (i det følgende benævnt »gas«) er på vej til at
blive et stadig vigtigere led i Fællesskabets energiforsyning, og som det fremgår af grønbogen »På vej mod en
europæisk strategi for energiforsyningssikkerhed«,
forventes Den Europæiske Union på længere sigt at blive
mere og mere afhængig af gas, som importeres fra forsyningskilder uden for Unionen.
I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/
30/EF af 22. juni 1998 om fælles regler for det indre
marked for naturgas (4) og Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv 2003/55/EF af 26. juni 2003 om fælles
regler for det indre marked for naturgas og om ophævelse af direktiv 98/30/EF (5) er Fællesskabets gasmarked
ved at blive liberaliseret. Som følge heraf kan enhver
vanskelighed, der resulterer i en reduktion af gasforsyningen, for så vidt angår forsyningssikkerheden medføre
alvorlige forstyrrelser i Fællesskabets økonomiske aktivitet; der er derfor et voksende behov for at sikre gasforsyningssikkerheden.
Fuldførelsen af det indre gasmarked kræver, at forsyningssikkerheden behandles med et mindstemål af ensartethed, navnlig gennem en gennemsigtig forsyningssikkerhedspolitik, som udelukker forskelsbehandling og er
forenelig med et sådant markeds krav, for at undgå
markedsforvridninger. For at sikre det indre markeds
gasforsyningssikkerhed og funktionsduelighed er det af
afgørende betydning klart at få fastlagt de forskellige
markedsaktørers opgaver og ansvar.
JO C 331 E af 31.12.2002, s. 262.
EUT C 133 af 6.6.2003, s. 16.
Udtalelse (endnu ikke offentliggjort i EUT).
EFT L 204 af 21.7.1998, s. 1.
EUT L 176 af 15.7.2003, s. 57.
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Der er gjort betydelige fremskridt med at udvikle likvide
handelspladser og gennem programmer for frigivelse af
gas på nationalt plan. Denne tendens forventes at fortsætte.
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UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1
(13)

Det er vigtigt, at der i alvorlige forsyningskrisetilfælde
skabes reel solidaritet mellem medlemsstaterne, så meget
desto mere som medlemsstaterne bliver stadig mere
afhængige af hinanden, når det gælder forsyningssikkerhed.

(14)

Medlemsstaternes suveræne rettigheder over deres egne
naturressourcer berøres ikke af dette direktiv.

(15)

Der bør nedsættes en gaskoordineringsgruppe, der skal
lette samordningen af foranstaltninger til sikring af forsyningssikkerheden på fællesskabsplan i tilfælde af en
større forsyningsafbrydelse, og som også kan bistå
medlemsstaterne med samordningen af foranstaltninger,
der træffes på nationalt plan. Ydermere bør den regelmæssigt udveksle information om gasforsyningssikkerheden og drøfte aspekter, der er relevante i forbindelse
med en større forsyningsafbrydelse.

(16)

Medlemsstaterne bør vedtage og offentliggøre nationale
beredskabsbestemmelser.

(17)

I dette direktiv bør der fastsættes regler for det tilfælde,
at der indtræffer en større forsyningsafbrydelse; den
forventede varighed af en sådan forsyningsafbrydelse bør
dække en længerevarig periode på mindst otte uger.

(18)

For så vidt angår håndteringen af tilfælde af en større
forsyningsafbrydelse bør dette direktiv indeholde en
mekanisme bygget på en tretrinsstrategi. Første trin
omfatter industriens reaktion på forsyningsafbrydelsen;
hvis denne ikke er tilstrækkelig, bør medlemsstaterne
træffe foranstaltninger til at afhjælpe forsyningsafbrydelsen. Der skal først træffes passende foranstaltninger
på fællesskabsplan, hvis de foranstaltninger, der er truffet
på første og andet trin ikke har ført til noget resultat.

(19)

Målet for dette direktiv, nemlig at sikre gasforsyningssikkerheden på et passende niveau, navnlig i tilfælde af
en større forsyningsafbrydelse, og samtidig bidrage til at
oprette et fuldt funktionsdygtigt indre marked for gas,
kan ikke under alle omstændigheder opfyldes i
tilstrækkeligt omfang af medlemsstaterne, navnlig i lyset
af deres voksende indbyrdes afhængighed med hensyn til
gasforsyningssikkerhed, og kan derfor på grund af
foranstaltningens omfang og rækkevidde bedre gennemføres på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe
foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse
med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går
dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at
nå dette mål —

Formål
Dette direktiv fastsætter foranstaltninger, der skal sikre gasforsyningssikkerheden på et passende niveau. Disse foranstaltninger
vil også bidrage til et velfungerende indre gasmarked. Det
opstiller de fælles rammer for, hvordan medlemsstaterne skal
fastlægge en generel gennemsigtig forsyningssikkerhedspolitik,
som udelukker forskelsbehandling og er i overensstemmelse
med et konkurrencepræget indre gasmarkeds krav, klarlægge de
forskellige markedsaktørers generelle opgaver og ansvar og
indføre særlige procedurer, hvorefter gasforsyningen kan sikres
uden forskelsbehandling.

Artikel 2
Definitioner
I dette direktiv forstås ved:
1) »langtids-gasforsyningskontrakt«: en gasforsyningskontrakt,
hvis løbetid er over ti år
2) »større forsyningsafbrydelse«: en situation, hvor Fællesskabet
risikerer at miste mere end 20 % af sin gasforsyning fra tredjelande, og hvor det kan forventes, at situationen på fællesskabsplan ikke kan styres tilfredsstillende med nationale
foranstaltninger.

Artikel 3
Gasforsyningssikkerhedspolitik
1. Ved fastlæggelsen af den generelle politik til sikring af en
passende gasforsyningssikkerhed præciserer medlemsstaterne de
forskellige markedsaktørers opgaver og ansvar, når det drejer
sig om at nå målene for denne politik, og de fastsætter
passende minimumsstandarder for forsyningssikkerhed, som
aktørerne på den pågældende medlemsstats gasmarked skal
overholde. Disse standarder iværksættes på en gennemsigtig
måde uden forskelsbehandling og offentliggøres.
2. Medlemsstaterne sørger for på passende måde at sikre, at
de i dette direktiv omhandlede foranstaltninger ikke pålægger
aktørerne på gasmarkedet urimelige og uforholdsmæssigt store
byrder og er forenelige med kravene om et konkurrencedygtigt
indre gasmarked.
3. En ikke-udtømmende liste over instrumenter til sikring af
gasforsyningen findes i bilaget.
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Artikel 4
Forsyningssikkerhed for bestemte kunder
1.
Medlemsstaterne sikrer, at forsyningerne til husholdningskunder på deres område er beskyttet i passende omfang i det
mindste i tilfælde af:
a) en delvis afbrydelse af de nationale gasforsyninger i en
periode, som medlemsstaterne fastsætter under hensyn til de
nationale forhold
b) ekstrem kulde i en spidsbelastningsperiode, der fastlægges
på nationalt plan
c) usædvanlig stor gasefterspørgsel i særlig kolde perioder, der
statistisk set forekommer hvert tyvende år.
Disse kriterier omtales i dette direktiv som »forsyningssikkerhedsstandarder«.
2.
Medlemsstaterne kan udvide anvendelsesområdet for stk.
1 til navnlig at omfatte små og mellemstore virksomheder og
andre kunder, der ikke kan omlægge deres gasforbrug til andre
energikilder, herunder foranstaltninger til sikring af deres nationale elektricitetssystem, hvis dette er afhængigt af gasforsyninger.
3.
En ikke-udtømmende liste i bilaget indeholder eksempler
på instrumenter, der kan anvendes for at opfylde forsyningssikkerhedsstandarderne.
4.
Medlemsstaterne kan under hensyn til de geologiske
forhold på deres område samt den økonomiske og tekniske
gennemførlighed også træffe de nødvendige foranstaltninger til
at sikre, at gasoplagring på deres område i passende omfang
bidrager til at opfylde forsyningssikkerhedsstandarderne.
5.
Hvis der forefindes en passende grad af sammenkobling,
kan en medlemsstat i samarbejde med en anden træffe passende
foranstaltninger, herunder indgå bilaterale aftaler, til at opfylde
forsyningssikkerhedsstandarderne ved at benytte gasoplagringsfaciliteter i den anden medlemsstat. Disse foranstaltninger,
navnlig bilaterale aftaler, må ikke forhindre det indre
gasmarked i at fungere efter hensigten.
6.
Medlemsstaterne kan fastsætte eller kræve, at gasindustrien fastlægger vejledende minimumsmål for et eventuelt
fremtidigt lagerbidrag til forsyningssikkerheden, enten fra
medlemsstaten selv eller udefra. Disse mål offentliggøres.
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b) oplagringskapacitet
c) omfanget af langtidsgasforsyningskontrakter, der er indgået
af virksomheder etableret og registreret på deres område, og
især deres resterende løbetid, baseret på oplysninger fra de
pågældende selskaber, bortset fra kommercielt følsomme
oplysninger, og gasmarkedets likviditetsgrad
d) lovgivningsmæssige rammer, der kan give passende incitament til nye investeringer i efterforskning, produktion,
oplagring, LNG og transport af gas, idet der tages hensyn til
artikel 22 i direktiv 2003/55/EF, såfremt medlemsstaten har
gennemført det.

2. Kommissionen vil tage hensyn til disse oplysninger i de
rapporter, som den offentliggør i henhold til artikel 31 i
direktiv 2003/55/EF, i lyset af nævnte direktivs følger for
Fællesskabet som helhed og generelt for det indre gasmarkeds
effektive og sikre funktion.

Artikel 6

Overvågning

1. Kommissionen overvåger på grundlag af de i artikel
5, stk. 1, omhandlede rapporter:
a) i hvilket omfang der indgås nye langtidskontrakter om
gasimport fra tredjelande
b) om der er passende likvide gasforsyninger
c) arbejdsgasvolumen og udtrækskapacitet i forbindelse med
oplagring
d) sammenkoblingsniveauet
gassystemer

i

medlemsstaternes

nationale

e) den forudseelige gasforsyningssituation på baggrund af efterspørgsel, selvforsyning og disponible forsyningskilder på
fællesskabsplan i særlige geografiske områder inden for
Fællesskabet.

Artikel 5
Rapportering
1.
I den rapport, medlemsstaterne offentliggør i henhold til
artikel 5 i direktiv 2003/55/EF, behandler medlemsstaterne
også følgende:
a) de konkurrencemæssige virkninger for alle aktører på
gasmarkedet af de foranstaltninger, der træffes i henhold til
artikel 3 og 4

2. Hvis Kommissionen konkluderer, at gasforsyningerne til
Fællesskabet er utilstrækkelige til at imødekomme den forudseelige gasefterspørgsel på lang sigt, kan den forelægge forslag i
overensstemmelse med traktaten.

3. Kommissionen forelægger senest den 19. maj 2008
Europa-Parlamentet og Rådet en oversigtsrapport over erfaringerne med denne artikels anvendelse.
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Artikel 7
Gaskoordinationsgruppen
1.
Der nedsættes en gaskoordinationsgruppe (i det følgende
benævnt »gruppen«), som skal lette koordinationen af de foranstaltninger, der træffes af hensyn til forsyningssikkerheden.
2.
Denne gruppe består af repræsentanter for henholdsvis
medlemsstaterne, repræsentative organer fra den pågældende
industri og relevante forbrugere under Kommissionens forsæde.
3.

Gruppen vedtager selv sin forretningsorden.

L 127/95

5. Hvis de nationale foranstaltninger, der er truffet i medfør
af stk. 4, er utilstrækkelige til at afhjælpe følgerne af en situation som omhandlet i stk. 1, kan Kommissionen forelægge
Rådet et forslag om yderligere nødvendige foranstaltninger.
6. Foranstaltninger på fællesskabsplan som omhandlet i
denne artikel skal indeholde bestemmelser, hvis formål er at
sikre en retfærdig og ligelig kompensation til de virksomheder,
der berøres af de foranstaltninger, der skal træffes.
Artikel 10
Overvågning af gennemførelsen

Artikel 8
Nationale beredskabsforanstaltninger
1.
Medlemsstaterne udarbejder på forhånd og ajourfører om
nødvendigt nationale beredskabsforanstaltninger og underretter
Kommissionen herom. Medlemsstaterne offentliggør deres nationale beredskabsforanstaltninger.
2.
Medlemsstaternes beredskabsforanstaltninger sikrer, hvor
det er hensigtsmæssigt, at markedsaktørerne får tilstrækkelig
mulighed for at komme med en første reaktion på krisesituationen.
3.
Med forbehold af artikel 4, stk. 1, kan medlemsstaterne
indberette situationer til formanden for gruppen, som efter
deres mening er af et sådant omfang og så usædvanlige, at de
ikke kan styres tilfredsstillende med nationale foranstaltninger.
Artikel 9
Fællesskabsmekanisme

1. Senest den 19. maj 2008 aflægger Kommissionen på
baggrund af, hvordan medlemsstaterne har gennemført dette
direktiv, rapport om effektiviteten af de anvendte instrumenter,
jf. artikel 3 og 4, og deres virkning på det indre gasmarked og
konkurrenceudviklingen på det indre gasmarked.
2. På baggrund af resultaterne af denne overvågning kan
Kommissionen, når det er relevant, fremsætte henstillinger eller
forslag til yderligere foranstaltninger til forbedring af forsyningssikkerheden.
Artikel 11
Gennemførelse
Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative
bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den
19. maj 2006. De meddeler Kommissionen teksten til disse
bestemmelser samt en sammenligningstabel over bestemmelserne og dette direktiv.

1.
Hvis der opstår en situation, der vil kunne udvikle sig til
en større forsyningsafbrydelse i en periode af betydelig
varighed, eller i tilfælde af en situation, som en medlemsstat
har indberettet i henhold til artikel 8, stk. 3, indkalder
Kommissionen hurtigst muligt gruppen efter anmodning fra en
medlemsstat eller på eget initiativ.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en
henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen
ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.
Gruppen undersøger og bistår om fornødent medlemsstaterne med at koordinere de nationale foranstaltninger, der er
truffet for at afhjælpe større forsyningsafbrydelser.

Ikrafttræden

3.

Artikel 12

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Gruppen skal i sit arbejde på alle måder tage hensyn til:

a) gasindustriens foreløbige foranstaltninger til at afhjælpe
forsyningsafbrydelsen
b) de foranstaltninger, medlemsstaterne har truffet, f.eks. i
medfør af artikel 4, herunder relevante bilaterale aftaler.
4.
Hvis de i stk. 3 nævnte nationale foranstaltninger er utilstrækkelige til at afhjælpe følgerne af en situation som
omhandlet i stk. 1, kan Kommissionen i samråd med gruppen
vejlede medlemsstaterne vedrørende fremtidige foranstaltninger
til at bistå de medlemsstater, der i særlig grad rammes af større
forsyningsafbrydelser.

Artikel 13
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Luxembourg, den 26. april 2004.
På Rådets vegne
J. WALSH

Formand
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BILAG
Ikke-udtømmende liste over instrumenter til forbedring af gasforsyningssikkerheden, jf. artikel 3, stk. 3, og
artikel 4, stk. 3
— oplagret arbejdsgasvolumen
— udtrækskapacitet fra lager
— tilvejebringelse af ledningskapacitet, så gasforsyninger kan omdirigeres til berørte områder
— likvide markeder for gas, der kan handles
— fleksibilitet i systemet
— udvikling af afbrydelig efterspørgsel
— anvendelse af alternative brændselsreserver i industrivirksomheder og varmekraftværker
— grænseoverskridende kapacitet
— samarbejde mellem transmissionssystemoperatører i nabomedlemsstater med henblik på samordnet transport
— samordnet transport mellem distributions- og transmissionssystemoperatørerne
— national gasproduktion
— produktionsfleksibilitet
— importfleksibilitet
— spredning af gasforsyningskilderne
— langtidskontrakter
— investeringer i infrastrukturer til import af gas via genforgasningsterminaler og gasrørledninger.
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KOMMISSIONENS DIREKTIV 2004/70/EF
af 28. april 2004
om ændring af Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af
skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet
(EØS-relevant tekst)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(6)

Ved tiltrædelsesakten af 2003 fik Malta status som
beskyttet zone med hensyn til Citrus tristeza-virus (europæiske stammer) i et begrænset tidsrum, der udløber den
31. marts 2006. Bilag IV bør ændres, så ændringerne i
henhold til tiltrædelsesakten fremgår.

(7)

For at skabe klarhed bør nogle af de ændringer, der er
foretaget siden den 1. november 2002, samles i én tekst.
Medlemsstaterne bør have en passende frist til at
gennemføre de bestemmelser i dette direktiv, der ikke
afspejler gældende lovgivning.

(8)

Direktiv 2000/29/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for
Plantesundhed —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj
2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af
skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres
spredning inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 14, stk. 2,
litra c) og d), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 20 i tiltrædelsesakten af 2003 henviser til aktens
bilag II, som indeholder de tilpasninger af gældende EUret, som skal foretages som følge af tiltrædelsen. I bilag II
tages der i princippet kun hensyn til tilpasninger af retsakter, der er vedtaget før skæringsdatoen for tiltrædelsesforhandlingerne, dvs. den 1. november 2002.

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:
(2)

(3)

(4)

(5)

Det er imidlertid nødvendigt at foretage yderligere tilpasninger af EU-retten, særlig i retsakter, der er vedtaget
efter denne dato, samt retsakter, som ikke kunne
medtages i bilag II, eller som på grund af ændrede
omstændigheder kræver nye tilpasninger.

Direktiv 2000/29/EF er blevet ændret flere gange efter
den 1. november 2002 for så vidt angår bestemmelser,
der blev tilpasset ved tiltrædelsesakten af 2003.

Ved tiltrædelsesakten af 2003 fik Litauen status som
beskyttet zone med hensyn til beet necrotic yellow veinvirus i et begrænset tidsrum, der udløber den 31. marts
2006. Bilag IV bør ændres, så ændringerne i henhold til
tiltrædelsesakten fremgår.

Ved tiltrædelsesakten af 2003 fik Letland, Slovenien og
Slovakiet status som beskyttet zone med hensyn til
Globodera pallida (Stone) Behrens i et begrænset
tidsrum, der udløber den 31. marts 2006. Bilag IV bør
ændres, så ændringerne i henhold til tiltrædelsesakten
fremgår.

(1) EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens
direktiv 2004/31/EF (EUT L 85 af 23.3.2004, s. 18).

Artikel 1
I direktiv 2000/29/EF foretages følgende ændringer:
1) Bilag I, II, III og IV ændres som angivet i bilag I til nærværende direktiv.
2) Del B i bilag IV ændres som angivet i bilag II til nærværende
direktiv.

Artikel 2
Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative
bestemmelser i kraft for at efterkomme bilag II til dette direktiv
senest den 1. juni 2004. De tilsender straks Kommissionen
disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser
sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette
direktiv.
Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning
til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en
sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.
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Artikel 3
Dette direktiv får virkning med forbehold af ikrafttrædelsen af traktaten om Tjekkiets, Estlands, Cyperns,
Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse og da på datoen herfor.
Artikel 4
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. april 2004.
På Kommissionens vegne
David BYRNE

Medlem af Kommissionen
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BILAG I
I bilag I, II, III og IV til direktiv 2000/29/EF foretages følgende ændringer:
1) Bilag I, del B, litra b), punkt 1, affattes således:

»1. Beet necrotic yellow vein-virus

DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azorerne), UK (Nordirland)«

2) Bilag II, del B, litra b), punkt 2, affattes således:

»2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

Dele af planter, dog ikke frugter, frø og
planter, til udplantning, men inklusive levende
pollen til bestøvning af Amelanchier Med.,
Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh.,
Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl.,
Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana
(Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. og
Sorbus L.

E, F (Korsika), IRL, I (Abruzzo; Puglia; Basilicata;
Calabria; Campania; Emilia-Romagna: provinserne Forli-Cesena, Parma, Piacenza og Rimini;
Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia;
Marche; Molise; Piemonte; Sardinien; Sicilien;
Trentino-Alto Adige: den selvstyrende provins
Trento; Toscana; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto:
undtagen i provinsen Rovigo kommunerne
Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine,
San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli,
Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di
Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta,
Gaiba, Salara, og i provinsen Padova kommunerne Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige,
Vescovana, S.Urbano, Boara Pisani, Masi, og i
provinsen Verona kommunerne Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige,
Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola
Rizza, Angiari), LV, LT, A (Burgenland, Kärnten,
Niederösterreich, Tirol (det administrative
distrikt Lienz), Steiermark, Wien), P, SI, SK, FI,
UK (Nordirland, Isle of Man og Kanaløerne)«

3) Bilag III, del B, ændres således:
a) Punkt 1 affattes således:

»1. Uden at dette berører forbuddene, der gælder for planter som anført i
bilag III, del A, punkt 9, 9.1 og 18, planter og levende pollen til
bestøvning af Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L.,
Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha
Roem., Pyrus L. og Sorbus L., dog ikke frugter og frø, med oprindelse
i andre tredjelande end Schweiz og andre end dem, der er anerkendt
som værende fri for Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. efter
proceduren i artikel 18, stk. 2, eller hvor der i overensstemmelse med
den relevante interna-tionale standard for plantesundhedsforanstaltninger er fastlagt skadegørerfri områder med hensyn til Erwinia
amylovora (Burr.) Winsl. et al., der er anerkendt som sådanne efter
proceduren i artikel 18, stk. 2.

E, F (Korsika), IRL, I (Abruzzo; Puglia; Basilicata; Calabria;
Campania; Emilia-Romagna: provinserne Forli-Cesena, Parma,
Piacenza og Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria;
Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardinien; Sicilien; TrentinoAlto Adige: den selvstyrende provins Trento; Toscana; Umbria;
Valle d'Aosta; Veneto: undtagen i provinsen Rovigo kommunerne
Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia
Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine,
Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda
Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella,
Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, og i provinsen
Padova kommunerne Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige,
Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, og i provinsen Verona
kommunerne Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco
all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza,
Angiari), LV, LT, A (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Tirol
(det administrative distrikt Lienz), Steiermark, Wien), P, SI, SK; FI,
UK (Nordirland, Isle of Man og Kanaløerne)«
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b) Punkt 2 affattes således:

»2. Uden at dette berører forbuddene, der gælder for planter som anført i
bilag III, del A, punkt 9, 9.1 og 18, planter og levende pollen til
bestøvning af Cotoneaster Ehrh. og Photinia davidiana (Dcne.) Cardot,
dog ikke frugter og frø, med oprindelse i andre tredjelande end dem,
der er anerkendt som værende fri for Erwinia amylovora (Burr.)
Winsl. et al. efter proceduren i artikel 18, stk. 2, eller hvor der i
overens-stemmelse med den relevante internationale standard for
plantesund-hedsforanstaltninger er fastlagt skadegørerfri områder med
hensyn til Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., der er anerkendt
som sådanne efter proceduren i artikel 18, stk. 2

E, F (Korsika), IRL, I (Abruzzo; Puglia; Basilicata; Calabria;
Campania; Emilia-Romagna: provinserne Forli-Cesena, Parma,
Piacenza og Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria;
Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardinien; Sicilien; TrentinoAlto Adige: den selvstyrende provins Trento; Toscana; Umbria;
Valle d'Aosta; Veneto: undtagen i provinsen Rovigo kommunerne
Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia
Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine,
Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda
Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella,
Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, og i provinsen
Padova kommunerne Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige,
Vescovana, S.Urbano, Boara Pisani, Masi, og i provinsen Verona
kommunerne Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco
all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza,
Angiari), LV, LT, A (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Tirol
(det administrative distrikt Lienz), Steiermark, Wien), P, SI, SK, FI,
UK, (Nordirland, Isle of Man og Kanaløerne)«

4) Bilag IV, del B, ændres således:
a) I punkt 20.1 affattes højre kolonne således:
»DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azorerne), UK (Nordirland)«
b) I punkt 20.2 affattes højre kolonne således:
»DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azorerne), UK (Nordirland)«
c) Punkt 21 affattes således:

»21. Planter og levende pollen til bestøvning af
Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl.,
Cotoneaster Ehrh., Cratae-gus L., Cydonia
Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill.,
Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.)
Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. og
Sorbus L., dog ikke frugter og frø

Uden at dette berører forbuddene, der gælder
for planter som anført i henholdsvis bilag III,
del A, punkt 9, 9.1 og 18, og bilag III, del B,
punkt 1, er det officielt konstateret, at:
a) planterne har oprindelse i tredjelande, der
er anerkendt som værende fri for Erwinia
amylovora (Burr.) Winsl. et al. efter
proceduren i artikel 18, stk. 2
eller
b) planterne har oprindelse i skadegørerfri
områder i tredjelande, der er fastlagt med
hensyn til Erwinia amylovora (Burr.)
Winsl. et al. i overensstemmelse med den
relevante internationale standard for plantesundhedsforanstaltninger og er anerkendt som sådanne efter proceduren i
artikel 18, stk. 2
eller
c) planterne har oprindelse i en af følgende
kantoner i Schweiz: Bern (undtagen
distrikterne Signau og Trachselwald), Freiburg, Graubünden, Tessin, Waadt og
Wallis
eller
d) planterne har oprindelse i de beskyttede
zoner, der er anført i højre kolonne
eller

E, F (Korsika), IRL, I (Abruzzo; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna:
provinserne Forli-Cesena, Parma, Piacenza og
Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria;
Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardinien; Sicilien; Trentino-Alto Adige: den selvstyrende provins Trento; Toscana; Umbria;
Valle d'Aosta; Veneto: undtagen i provinsen
Rovigo kommunerne Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia
Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda
Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del
Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo,
Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella,
Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba,
Salara, og i provinsen Padova kommunerne
Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige,
Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, og i
provinsen Verona kommunerne Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige,
Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola
Rizza, Angiari), LV, LT, A (Burgenland,
Kärnten, Niederösterreich, Tirol (det administrative distrikt Lienz), Steiermark, Wien), P,
SI, SK, FI, UK (Nordirland, Isle of Man og
Kanaløerne)«
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e) planterne er tiltrukket eller, hvis de flyttes
ind i en stødpudezone, holdt og opbevaret i mindst 7 måneder, inklusive
perioden 1. april til 31. oktober, af den
sidste, afsluttede vækstperiode på en
mark
aa) der ligger mindst 1 km inde i en
officielt udpeget stødpudezone på
mindst 50 km2, hvor værtsplanter er
underkastet en officielt godkendt
kontrolordning under tilsyn, som
senest er indført inden begyndelsen
af den afsluttede vækstperiode forud
for den sidste, afsluttede vækstperiode med henblik på at minimere
risikoen for spredning af Erwinia
amylovora (Burr.) Winsl. et al. fra
planter, der vokser der. En nærmere
beskrivelse af denne stødpudezone
skal holdes til rådighed for Kommissionen og for de øvrige medlemsstater. Når stødpudezonen er
oprettet, foretages der officielle
inspektioner i zonen, bortset fra
marken og en 500 m bred zone
omkring marken, mindst en gang
efter begyndelsen af den sidste,
afsluttede vækstperiode på det mest
velegnede tidspunkt, og alle værtsplanter, der viser symptomer på
Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et
al., fjernes straks. Resultaterne af
disse inspektioner forelægges den 1.
maj hvert år for Kommissionen og
de øvrige medlemsstater, og
bb) der tillige med stødpudezonen er
blevet officielt godkendt inden
begyndelsen af den afsluttede vækstperiode forud for den sidste, afsluttede vækstperiode til dyrkning af
planter på de betingelser, der er
fastsat i dette punkt, og
cc) der tillige med den omgivende,
mindst 500 m brede zone er fundet
fri for Erwinia amylovora (Burr.)
Winsl. et al. siden begyndelsen af
den sidste, afsluttede vækstperiode
ved officielle inspektioner foretaget
mindst:
— to gange på marken på det mest
velegnede tidspunkt, dvs. én gang
i perioden juni til august og én
gang i perioden august til
november
og
— én gang i den nævnte omgivende
zone på det mest velegnede tidspunkt, dvs. i perioden august til
november, og
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dd) hvor planterne har undergået officielle undersøgelser for latent smitte
efter en passende laboratoriemetode
af prøver udtaget officielt på de mest
velegnede tidspunkter.
Mellem 1. april 2004 og 1. april 2005
gælder disse bestemmelser ikke for planter,
der flyttes til og inden for de beskyttede
zoner som angivet i højre kolonne, og som
er produceret og opbevaret på marker, der
ligger i stødpudezoner, som er udpeget officielt i henhold til de relevante krav, som var
gældende før 1. april 2004.
d) Punkt 21.3 affattes således:
»21.3. Bistader fra 15. marts til 30. juni

Der skal foreligge dokumentation for, at
bistaderne:
a) har oprindelse i tredjelande, der er anerkendt som værende fri for Erwinia
amylovora (Burr.) Winsl. et al. efter
proceduren i artikel 18, stk. 2
eller
b) har oprindelse i en af følgende kantoner i
Schweiz: Bern (undtagen distrikterne
Signau og Trachselwald), Freiburg, Graubünden, Tessin, Waadt og Wallis
eller
c) har oprindelse i beskyttede zoner som
angivet i højre kolonne
eller
d) har været omfattet af en passende karantæneforanstaltning inden flytningen.

e) I punkt 22 affattes højre kolonne således:
»DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azorerne), UK (Nordirland)«
f) I punkt 23 affattes højre kolonne således:
»DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azorerne), UK (Nordirland)«
g) I punkt 25 affattes højre kolonne således:
»DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azorerne), UK (Nordirland)«
h) I punkt 26 affattes højre kolonne således:
»DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azorerne), UK (Nordirland)«
i) I punkt 27.1 affattes højre kolonne således:
»DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azorerne), UK (Nordirland)«
j) I punkt 27.2 affattes højre kolonne således:
»DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azorerne), UK (Nordirland)«
k) I punkt 30 affattes højre kolonne således:
»DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azorerne), UK (Nordirland)«

E, F (Korsika), IRL, I (Abruzzo; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna:
provinserne Forli-Cesena, Parma, Piacenza og
Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria;
Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardinien; Sicilien; Toscana; Umbria; Valle d'Aosta;
Veneto: undtagen i provinsen Rovigo kommunerne Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta
Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta,
Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine,
Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara,
Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle
Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia,
Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, og i provinsen
Padova kommunerne Castelbaldo, Barbona,
Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano,
Boara Pisani, Masi, og i provinsen Verona
kommunerne Palù, Roverchiara, Legnago,
Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea,
Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), LV,
LT, A (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich,
Tirol (det administrative distrikt Lienz), Steiermark, Wien), P, SI, SK, FI, UK (Nordirland, Isle
of Man og Kanaløerne)«
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BILAG II
I del B i bilag IV til direktiv 2000/29/EF foretages følgende ændringer:
a) I punkt 20.1 affattes højre kolonne således:
»DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azorerne), LT, UK (Nordirland)«
b) I punkt 20.2 affattes højre kolonne således:
»DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azorerne), LT, UK (Nordirland)«
c) I punkt 20.3 affattes højre kolonne således:
»LV, SI, SK, FI«
d) I punkt 22 affattes højre kolonne således:
»DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azorerne), LT, UK (Nordirland)«
e) I punkt 23 affattes højre kolonne således:
»DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azorerne), LT, UK (Nordirland)«
f) I punkt 25 affattes højre kolonne således:
»DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azorerne), LT, UK (Nordirland)«
g) I punkt 26 affattes højre kolonne således:
»DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azorerne), LT, UK (Nordirland)«
h) I punkt 27.1 affattes højre kolonne således:
»DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azorerne), LT, UK (Nordirland)«
i) I punkt 27.2 affattes højre kolonne således:
»DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azorerne), LT, UK (Nordirland)«
j) I punkt 30 affattes højre kolonne således:
»DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azorerne), LT, UK (Nordirland)«
k) Punkt 31 affattes således:
»31. Frugter af Citrus L., Fortunella
Swingle, Poncirus Raf. og
hybrider heraf, med oprindelse i
E, F (bortset fra Korsika) og CY

Uden at det berører de for frugterne
gældende bestemmelser i bilag IV,
del A, kapitel II, punkt 30.1:
a) er frugterne fri for blade og
stilke, eller
b) når det gælder frugter med blade
og stilke, et det officielt konstateret, at frugterne er emballeret i
lukkede beholdere, som er blevet
officielt forseglet og forbliver
officielt forseglet under transporten gennem en beskyttet
zone, som er anerkendt for disse
frugter, og er forsynet med et
mærke, der gengives i plantepasset.

EL, F (Korsika), I, M, P«
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KOMMISSIONENS DIREKTIV 2004/71/EF
af 28. april 2004
om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage Pseudomonas chlororaphis som aktivt
stof
(EØS-relevant tekst)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

sundhed og f) risikoen for, at Pseudomonas chlororaphis
forårsager sårinfektioner eller andre sygdomme hos
mennesker.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
Komitéen konkluderer i sin udtalelse (3), at a) spørgsmålet om restkoncentrationer er blevet behandlet
tilstrækkeligt indgående, og at der ikke er grund til
bekymring, b) spørgsmålet om brugereksponering for
midler med Pseudomonas chlororaphis er blevet
behandlet tilstrækkeligt indgående, c) gentagne doseringer, for så vidt angår Pseudomonas chlororaphis og
under hensyntagen til resultaterne af de foreliggende
undersøgelser, ikke er nødvendige for at vurdere risikoen
for mennesker, d) flere undersøgelser vil være nødvendige for en mere fuldstændig vurdering af det mutagene
potentiel af metabolitten 2,3-deepoxy-2,3-didehydrorhizoxin (DDR); komitéen mente dog, at det potentielle
omfang af menneskers eksponering for DDR og andre
mulige antibiotiske metabolitter er så ubetydeligt, at der,
selv hvis der ikke fremlægges yderligere oplysninger,
ikke er større grund til bekymring for forbrugernes og
brugernes sikkerhed, e) en undersøgelse på basis af
lægeovervågning af arbejdstagere bør gennemføres, når
dette aktive stof tages i brug som mikrobielt pesticid, f)
der ikke er grund til bekymring for menneskers
sikkerhed med hensyn til sårinfektioner.

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli
1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig
artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De svenske myndigheder modtog den 15. december
1994 en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i
direktiv 91/414/EØF fra Bio Agri AB (i det følgende
benævnt »ansøgeren«) om optagelse af det aktive stof
Pseudomonas chlororaphis i direktivets bilag I. Ved
beslutning 97/248/EF (2) af 25. marts 1997 blev det
bekræftet, at dossieret var fuldstændigt og således principielt kunne anses for at opfylde data- og informationskravene i bilag II og III til direktiv 91/414/EØF.

(2)

Virkningerne af dette aktive stof 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 anvendelsesformål, som ansøgeren har foreslået. Den
7. april 1998 forelagde den rapporterende medlemsstat
Kommissionen et udkast til en vurderingsrapport om
stoffet.

(3)

(4)

Udkastet til vurderingsrapport blev behandlet af
medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående
Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed. Behandlingen blev afsluttet den 30. marts 2004 med Kommissionens reviderede vurderingsrapport om Pseudomonas
chlororaphis.

Dossieret og oplysningerne fra gennemgangen blev også
forelagt for Den Videnskabelige Komité for Planter.
Komitéen blev anmodet om at kommentere a) restkoncentrationer i fødevarer og foder, b) brugereksponering,
c) om en undersøgelse på højere plan bør omfatte
gentagne doseringer som del af det primære datasæt
med henblik på mulige risici for mennesker, d) den
toksikologiske sikkerhed ved det aktive stofs antibiotiske
metabolitter, e) behovet for at overvåge arbejdstagernes

(1) EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens
direktiv 2003/82/EF (EUT L 228 af 12.9.2003, s. 11).
(2) EFT L 98 af 15.4.1997, s. 15.

Der er taget hensyn til den videnskabelige komités anbefalinger samt supplerende oplysninger fra anmelderen i
den yderligere vurdering samt i dette direktiv og i den
reviderede vurderingsrapport, hvor behovet for at følge
brugere og arbejdstagere på basis af lægeovervågning
med henblik på med det samme at kunne konstatere
eventuelle negative virkninger samt for at følge undersøgelser til kvantificering af DDR-kontamineringen i
praksis understreges. Den stående komité konkluderede,
at der ikke er nogen uacceptabel risiko for brugerne, hvis
der træffes passende risikoreducerende foranstaltninger.

(5)

Det fremgår af de forskellige undersøgelser, at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder Pseudomonas chlororaphis, kan forventes generelt at opfylde kravene i artikel
5, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 91/414/EØF sammenholdt med direktivets artikel 5, stk. 3, især med hensyn
til de anvendelsesformål, der er undersøgt og udførligt
beskrevet i Kommissionens reviderede vurderingsrapport. Det aktive stof bør derfor optages i bilag I for at
sikre, at godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der
indeholder det pågældende aktive stof, kan finde sted i
alle medlemsstater i overensstemmelse med direktivet.

(3) Udtalelse fra Den Videnskabelige Komité for Planter om specifikke
spørgsmål fra Kommissionen vedrørende vurdering af pseudomonas
chlororaphis inden for rammerne af Rådets direktiv 91/414/EØF —
scp/pseudom/002-final af 20. december 2001.

29.4.2004
(6)

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

(7)

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

(8)

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

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1
Bilag I til direktiv 91/414/EØF ændres som angivet i bilaget til
nærværende direktiv.
Artikel 2
1.
Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31.
marts 2005 de love og administrative bestemmelser, der er
nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks
Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende
bestemmelser og dette direktiv.
De anvender disse bestemmelser fra den 1. april 2005.
2.
Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af
en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.
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aktive stof i bilag I til direktiv 91/414/EØF er opfyldt. Om
nødvendigt ændrer de eller trækker godkendelsen tilbage i
henhold til direktiv 91/414/EØF senest den 31. marts 2005.
2. For hvert godkendt plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder Pseudomonas chlororaphis, enten som det eneste aktive
stof eller som et af flere aktive stoffer, som alle er optaget i
bilag I til direktiv 91/414/EØF pr. 30. september 2004, nyvurderer medlemsstaterne produktet på grundlag af et dossier, der
opfylder kravene i bilag III til nævnte direktiv. På grundlag af
den vurdering fastslår medlemsstaterne så, om produktet
opfylder kravene i artikel 4, stk. 1, litra b)-e), i direktiv 91/
414/EØF.
Derefter skal medlemsstaterne
a) hvis det drejer sig om et produkt, der indeholder Pseudomonas chlororaphis som eneste aktive stof, om nødvendigt
ændre godkendelsen eller trække den tilbage senest den 31.
marts 2006, eller
b) hvis det drejer sig om et produkt, der indeholder Pseudomonas chlororaphis som ét af flere aktive stoffer, om
nødvendigt ændre godkendelsen eller trække den tilbage
senest den 31. marts 2006 eller senest den dato, der er
fastsat for en sådan ændring eller tilbagetrækning i det eller
de pågældende direktiver, hvorved det eller de pågældende
stoffer blev optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF, alt efter
hvilket der er det seneste tidspunkt.
Artikel 4
Dette direktiv træder i kraft den 1. oktober 2004.
Artikel 5
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. april 2004.
Artikel 3
1.
Medlemsstaterne tager godkendelsen af hvert plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder Pseudomonas chlororaphis, op
til fornyet behandling for at sikre, at kravene vedrørende dette

På Kommissionens vegne
David BYRNE

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

Nr.

Almindeligt anvendt
navn, identifikationsnr.

IUPAC-navn

Renhed (1)

Ikrafttrædelse

Udløbsdato for stoffets
optagelse i listen

Særlige bestemmelser

DA

»90

Pseudomonas chlororaphis
Stamme: MA 342
CIPAC-nr. 574

Ikke relevant

Fermentatets indhold af den sekundære metabolit 2,3-deepoxy-2,3didehydrorhizoxin (DDR) må ikke
overstige LOQ (2 mg/l) når det
formuleres

1.10.2004

30.9.2014

Må kun tillades anvendt som fungicid til bejdsning af frø i
lukkede bejdseanlæg.
Når godkendelser gives, skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om Pseudomonas
chlororaphis, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den
Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 30.
marts 2004.

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

Den Europæiske Unions Tidende

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være
særligt opmærksomme på brugeres og arbejdstageres
sikkerhed. Der bør anvendes risikoreducerende foranstaltninger, hvis det er relevant.
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DOMSTOLEN

ÆNDRING AF PROCESREGLEMENTET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
DOMSTOLEN HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 223, sidste afsnit,
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 139,
sidste afsnit, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Som følge af de nye medlemsstaters tiltrædelse har Rådet ved afgørelse af 19. april 2004 bl.a. ændret
den bestemmelse i protokollen vedrørende statutten for Domstolen, som omhandler antallet af
dommere i den store afdeling, og der skal som følge heraf foretages en tilpasning af procesreglementets bestemmelser om sammensætningen af dette dommerkollegium.

(2)

Med Rådets godkendelse, meddelt den 19. april 2004 —

VEDTAGET FØLGENDE ÆNDRINGER I PROCESREGLEMENTET:

Artikel 1
Procesreglementet for De Europæiske Fællesskabers Domstol, fastsat den 19. juni 1991 (EFT L 176 af
4.7.1991, s. 7), som ændret den 21. februar 1995 (EFT L 44 af 28.2.1995, s. 61), den 11. marts 1997
(EFT L 103 af 19.4.1997, s. 1, berigtiget i EFT L 351 af 23.12.1997, s. 72), den 16. maj 2000 (EFT L 122
af 24.5.2000, s. 43), den 28. november 2000 (EFT L 322 af 19.12.2000, s. 1), den 3. april 2001 (EFT L
119 af 27.4.2001, s. 1), den 17. september 2002 (EFT L 272 af 10.10.2002, s. 24) og den 8. april 2003
(EUT L 147 af 14.6.2003, s. 17), ændres som følger:
1) I artikel 11a, andet led, erstattes tallet »11« med tallet »13«.
2) I artikel 11b, stk. 1, erstattes tallet »11« med tallet »13«.
Artikel 2
Disse ændringer i procesreglementet træder i kraft den samme dag som Rådets afgørelse af 19. april 2004,
der ændrer protokollen vedrørende statutten for Domstolen.

Fastsat i Luxembourg den 20. april 2004.
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RETTEN I FØRSTE INSTANS

ÆNDRING AF PROCESREGLEMENTET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 224, stk. 5,
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 140,
stk. 5,
under henvisning til Domstolens tiltrædelse,
under henvisning til Rådets godkendelse, meddelt den 19. april 2004, og
ud fra følgende betragtninger:
Med ikrafttrædelsen af traktaten om Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns,
Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken
Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union (1) vil
antallet af dommere i Retten i medfør af artikel 48 i protokollen vedrørende statutten for Domstolen blive
forøget fra 15 til 25, og antallet af dommere i den store afdeling skal som følge heraf fastsættes —
FASTSAT FØLGENDE ÆNDRING I SIT PROCESREGLEMENT:

Artikel 1
Procesreglementet for De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans fastsat den 2. maj 1991 (EFT L 136
af 30.5.1991, s. 1), som ændret den 15. september 1994 (EFT L 249 af 24.9.1994, s. 17), den 17. februar
1995 (EFT L 44 af 28.2.1995, s. 64), den 6. juli 1995 (EFT L 172 af 22.7.1995, s. 3), den 12. marts 1997
(EFT L 103 af 19.4.1997, s. 6, som berigtiget i EFT L 351 af 23.12.1997, s. 72), den 17. maj 1999 (EFT L
135 af 29.5.1999, s. 92), den 6. december 2000 (EFT L 322 af 19.12.2000, s. 4), og den 21. maj 2003
(EUT L 147 af 14.6.2003, s. 22), ændres således:
I artikel 10, stk. 1, erstattes tallet »11« med tallet »13«.
Artikel 2
Denne ændring af procesreglementet, der har retsgyldighed på de sprog, der er nævnt i artikel 35, stk. 1, i
nærværende reglement, offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Den træder i kraft på samme tid
som traktaten om Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken
Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union.
Procesreglementet på estisk, lettisk, litauisk, maltesisk, polsk, slovakisk, slovensk, tjekkisk og ungarsk vil
blive vedtaget efter ikrafttrædelsen af den i forrige stykke nævnte traktat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 21. april 2004.
H. JUNG

B. VESTERDORF

Justitssekretær

Formand

(1) EUT L 236 af 23.9.2003, s. 17.
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II
(Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

RÅDET

RÅDETS AFGØRELSE
af 26. april 2004
om indgåelse af en aftale om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab
og dets medlemsstater på den ene side og Den Sydafrikanske Republik på den anden side
(2004/441/EF)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 310 sammenholdt med andet
punktum i artikel 300, stk. 2, og andet underafsnit i stykke 3,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,
under henvisning til samstemmende udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Aftalen om handel, udvikling og samarbejde mellem Det
Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene
side og Den Sydafrikanske Republik på den anden side,
undertegnet i Prætoria den 11. oktober 1999, har været
anvendt midlertidigt i henhold til Rådets afgørelse 1999/
753/EF af 29. juli 1999.

(2)

Procedurerne for medlemsstaternes ratifikation og accept
eller tilslutning er afsluttede.

(3)

Aftalen om handel, udvikling og samarbejde mellem Det
Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene
side og Den Sydafrikanske Republik på den anden side,
undertegnet i Prætoria den 11. oktober 1999, bør
godkendes —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Aftalen om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og
Den Sydafrikanske Republik på den anden side, med de dertil

(1) EFT C 107 af 13.4.2000, s. 69.

knyttede bilag og protokoller, samt de til slutakten knyttede
erklæringer, som Fællesskabet har afgivet ensidigt eller sammen
med andre parter, godkendes herved på Fællesskabets vegne.
Teksten til aftalen, bilagene, protokollerne og slutakten er
knyttet til afgørelse 1999/753/EF.
Artikel 2
Den notifikation, der omhandles i aftalens artikel 109, gives på
Fællesskabets vegne af Rådets formand.
Artikel 3
Den holdning, som Fællesskabet skal indtage i det samarbejdsråd, der er oprettet ved aftalen, fastlægges af Rådet på
forslag af Kommissionen i henhold til de herfor gældende
bestemmelser i traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab.
Artikel 4
Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 26. april 2004.
På Rådets vegne
B. COWEN

Formand
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RÅDETS AFGØRELSE
af 26. april 2004
om udnævnelse af et nyt medlem af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber
(2004/442/EF)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 215, stk. 2, og
ud fra følgende betragtning:
Pedro SOLBES trådte tilbage som medlem af Kommissionen den 17. april 2004. Der skal udnævnes en
efterfølger for resten af hans tjenesteperiode —
TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Joaquín ALMUNIA AMANN udnævnes herved til medlem af Kommissionen for perioden fra den 26. april
2004 til den 31. oktober 2004.
Artikel 2
Denne afgørelse har virkning fra den 26. april 2004.
Artikel 3
Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 26. april 2004.
På Rådets vegne
B. COWEN

Formand
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RÅDETS AFGØRELSE
af 26. april 2004
om udnævnelse af et nyt medlem af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber
(2004/443/EF)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 215, stk. 2, og
ud fra følgende betragtning:
Michel BARNIER trådte tilbage som medlem af Kommissionen den 1. april 2004. Der skal udnævnes en
efterfølger for resten af hans tjenesteperiode —
TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Jacques BARROT udnævnes herved til medlem af Kommissionen for perioden fra den 26. april 2004 til
den 31. oktober 2004.
Artikel 2
Denne afgørelse har virkning fra den 26. april 2004.
Artikel 3
Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 26. april 2004.
På Rådets vegne
B. COWEN

Formand
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RÅDETS AFGØRELSE
af 26. april 2004
om ændring af afgørelse 2002/668/Euratom med henblik på tilpasning af referencebeløbet af
hensyn til udvidelsen af Den Europæiske Union
(2004/444/Euratom)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Atomenergifællesskab, særlig artikel 7,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

Af hensyn til udvidelsen af Den Europæiske Union bør
referencebeløbet i Rådets afgørelse 2002/668/Euratom af
3. juni 2002 om Det Europæiske Atomenergifællesskabs
(Euratom) sjette rammeprogram for forskning og uddannelse på det nukleare område, som også bidrager til
realiseringen af det europæiske forskningsrum (20022006) (2) tilpasses.
Referencebeløbet for rammeprogrammet bør forhøjes og
de supplerende bevillinger bør fordeles lineært mellem
aktiviteterne under rammeprogrammet; det lineære
princip bør ligeledes finde anvendelse på gennemførelsen
af samtlige aktiviteter under rammeprogrammet i overensstemmelse med artikel 4 i afgørelse 2002/668/
Euratom —

(1) Udtalelse af 9.3.2004 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
(2) EFT L 232 af 29.8.2002, s. 34.

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel
Beslutning 2002/668/Euratom ændres således:
1) Artikel 2, stk. 1, affattes således:
»1. Referencebeløbet til gennemførelse af det sjette
rammeprogram
i
perioden
2002-2006
andrager
1 352 mio. EUR. Aktionernes respektive andele er fastsat i
bilag II.«
2) Bilag II affattes som angivet i bilaget til nærværende afgørelse.

Udfærdiget i Luxembourg, den 26. april 2004.
På Rådets vegne
J. WALSH

Formand
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BILAG
»BILAG II
REFERENCEBELØB, ANDELE OG VEJLEDENDE FORDELING
(mio. EUR)

1. Udvalgte forskningstemaer
1.1. Kontrolleret termonuklear fusion
1.2. Håndtering af radioaktivt affald
1.3. Strålingsbeskyttelse

978
824
99
55

2. Andre aktiviteter inden for nuklear teknologi og nuklear sikkerhed

55

3. Det Fælles Forskningscenters aktiviteter

319
I alt

1 352«
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KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS AFGØRELSE
af 13. april 2004
om godtagelse af et tilsagn afgivet i forbindelse med antidumpingproceduren vedrørende importen
af silicium med oprindelse i Rusland
(meddelt under nummer K(2004) 1312)
(2004/445/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

center i Rusland og hører til SUAL Holding Group
sammen med deres forbundne forhandler ASMP GmbH i
Schweiz (SKU LLC, Sual-Kremny-Ural, ZAO KREMNY og
ASMP GmbH benævnes i det følgende tilsammen som
»selskabet«), et tilsagn i overensstemmelse med artikel
8, stk. 1, i grundforordningen. Tilsagnet blev afgivet
inden for den periode, der er fastlagt i artikel 8, stk. 2, i
grundforordningen, men det kunne ikke godtages af de
grunde, der er nærmere angivet i betragtning 94 i
forordningen om endelig told.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22.
december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande,
der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1)
(»grundforordningen«), særlig artikel 8 og 9,
efter høring af det rådgivende udvalg, og
ud fra følgende betragtninger:

A. PROCEDURE
(1)

Kommissionen indførte ved forordning (EF) nr. 1235/
2003 (2) en midlertidig antidumpingtold på importen til
Fællesskabet af silicium (»den pågældende vare«) med
oprindelse i Rusland.

(2)

Efter vedtagelsen af midlertidige antidumpingforanstaltninger fortsatte Kommissionen med at undersøge
spørgsmålet om dumping, skade og Fællesskabets interesse. De endelige resultater og konklusioner er angivet i
Rådets forordning (EF) nr. 2229/2003 af 22. december
2003 om indførelse af en endelig antidumpingtold og
endelig opkrævning af den midlertidige told på importen
af silicium med oprindelse i Rusland (3) (»forordningen
om endelig told«).

(3)

Undersøgelsen bekræftede de midlertidige undersøgelsesresultater angående skadevoldende dumping i forbindelse
med importen af silicium med oprindelse i Rusland.

B. TILSAGN
(4)

Efter vedtagelsen af midlertidige antidumpingforanstaltninger afgav SKU LLC, Sual-Kremny-Ural, og ZAO
KREMNY, der er samarbejdsvillige eksporterende produ-

(1) EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
1972/2002 (EFT L 305 af 7.11.2002, s. 1).
(2) EUT L 173 af 11.7.2003, s. 14.
(3) EFT L 339 af 24.12.2003, s. 3. Ændret ved forordning (EF) nr. 821/
2004 (se side 1 i denne EUT).

(5)

Selskabet afgav så et stærkt revideret tilsagn. I dette
tilsagn tilbød selskabet at sælge den pågældende vare til
priser, som var lig med eller højere end de priser, der
kunne afhjælpe de skadevoldende virkninger af
dumpingen. Ifølge tilsagnet ville salg til Fællesskabet af
den af tilsagnet omfattede pågældende vare være undergivet et årligt kvantitativt loft. Den gældende antidumpingtold ville blive opkrævet, når det relevante loft blev
nået i et givet år. Interesserede parter blev underrettet
om den ikke-fortrolige udgave af det reviderede tilsagn i
overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i grundforordningen. Der blev ikke modtaget bemærkninger, som
kunne tyde på modstand mod pristilsagnet, efter offentliggørelsen af oplysningerne.

(6)

Selskabet vil også give Kommissionen regelmæssige og
detaljerede oplysninger om sin eksport til Fællesskabet,
herunder oplysninger om andre varer end silicium,
således at Kommissionen vil kunne overvåge tilsagnet
effektivt. Selskabet gav også oplysninger om sine kundelister, de varemængder, det solgte til sine kunder, samt
priser. Dette viste, at langt størstedelen af de pågældende
varer blev solgt til kunder, som ikke forsynede sig med
andre varer fra selskabet, i modsætning til hvad der tilsyneladende havde været et problem i forbindelse med det
første tilsagn, og risikoen for krydskompensation mellem
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den pågældende vare og andre varer blev derfor anset
for at være begrænset. Kommissionen vil nøje overvåge
enhver ændring i dette prismønster. Det skal bemærkes,
at det reviderede tilsagn indeholder en klausul om, at
enhver ændring i mønstret for handelen med Fællesskabet, for hvilken der ikke foreligger nogen tilstrækkelig
grund eller økonomisk begrundelse ud over indførelsen
af antidumpingforanstaltninger, vil udgøre en misligholdelse af tilsagnet. Under disse omstændigheder anses risikoen for omgåelse af det godtagne tilsagn for at være
begrænset.
(7)

(8)

Selskabet afgav dette endelige pristilsagn, som kunne
godtages, inden offentliggørelsen af de endelige undersøgelsesresultater, men på et så sent stadium i proceduren,
at det administrativt var umuligt at indføje godtagelsen
af tilsagnet i forordningen om endelig told. Da selskabet
ihærdigt havde bestræbt sig for at fjerne Kommissionens
bekymringer med hensyn til risikoen for omgåelse og
afhjælpning af skade, anses det undtagelsesvis for
hensigtsmæssigt at godtage tilsagnet, selv om det blev
afgivet efter den periode, inden for hvilken der skal fremsættes bemærkninger i henhold til artikel 20, stk. 5, i
grundforordningen.
For at sætte Kommissionen i stand til at foretage en
effektiv overvågning af, om selskabet overholder
tilsagnet, bør toldfritagelse være betinget af, at der ved
fremsættelse af anmodningen om overgang til fri omsætning i henhold til tilsagnet for den relevante toldmyndighed fremlægges en handelsfaktura med mindst de
oplysninger, der fremgår af bilaget til Rådets forordning
(EF) nr. 2229/2003, som ændret ved Rådets forordning
(EF) nr. 821/2004, og et certifikat udstedt af selskabet
for den kemiske analyse af hver kvalitet af den pågældende vare, der er specificeret i den pågældende handelsfaktura. Disse oplysninger er også nødvendige for at
sætte toldmyndighederne i stand til med tilstrækkelig
nøjagtighed at kontrollere, at sendingen svarer til
handelsdokumenterne. Forelægges en sådan faktura og et
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sådant certifikat ikke, eller svarer de ikke til den vare, der
frembydes for toldmyndighederne, skal der betales told
med den relevante sats.
(9)

Hvis tilsagnet formodes misligholdt, misligholdes eller
trækkes tilbage, kan der indføres en antidumpingtold i
henhold til artikel 8, stk. 9 og 10, i grundforordningen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Det tilsagn, der er afgivet af nedennævnte producenter i forbindelse med antidumpingproceduren vedrørende importen af silicium med oprindelse i Rusland, godtages.
Taric-tillægskode

Land

Selskab

Rusland

SKU LLC, Sual-Kremny-Ural, Kamensk,
Ural-regionen,
Rusland,
ZAO
KREMNY, Irkutsk, Irkutsk-regionen,
Rusland
og
deres
forbundne
forhandler ASMP GmbH, Baarerstrasse
16, CH-6300 Zug, som alle hører til
SUAL Holding Group.

Artikel 2
Denne afgørelse træder i kraft den 30. april 2004.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. april 2004.
På Kommissionens vegne
Pascal LAMY

Medlem af Kommissionen

A517
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DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

DET BLANDEDE EØS-UDVALG

AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG
Nr. 16/2004
af 19. marts 2004
om ændring af bilag I (dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen
DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende
benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Bilag I til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 169/2003 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den 5.
december 2003 (1).

(2)

Kommissionens direktiv 2003/45/EF af 28. maj 2003 om ændring af Rådets direktiv 2002/57/EF
om handel med frø af olie- og spindplanter (2) skal indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Følgende led indsættes i punkt 13 (Rådets direktiv 2002/57/EØF) i kapitel III, del 1, i bilag I til aftalen:
»— 32003 L 0045: Kommissionens direktiv 2003/45/EF af 28. maj 2003 (EUT L 138 af 5.6.2003, s.
40).«

Artikel 2
Teksterne til direktiv 2003/45/EF på islandsk og norsk, som offentliggøres i EØS-tillægget til Den Europæiske Unions Tidende, er autentiske.

Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 20. marts 2004, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle
nødvendige meddelelser, jf. aftalens artikel 103, stk. 1 (*).
(1) EUT L 88 af 25.3.2003, s. 39.
(2) EUT L 138 af 5.6.2003, s. 40.
(*) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.
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Artikel 4
Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts 2004.
På Det Blandede EØS-udvalgs vegne
P. WESTERLUND

Formand
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AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG
Nr. 17/2004
af 19. marts 2004
om ændring af bilag I (dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen
DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende
benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 169/2003 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den 5.
december 2003 (1).

(2)

Rådets direktiv 2003/61/EF af 18. juni 2003 om ændring af direktiv 66/401/EØF om handel med
frø af foderplanter, 66/402/EØF om handel med såsæd, 68/193/EØF om handel med vegetativt
formeringsmateriale af vin, 92/33/EØF om afsætning af plantemateriale og formeringsmateriale og
grønsagsplanter bortset fra frø, 92/34/EØF om afsætning af frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til frugtproduktion, 98/56/EF om afsætning af prydplanteformeringsmateriale, 2002/
54/EF om handel med bederoefrø, 2002/55/EF om handel med grønsagsfrø, 2002/56/EF om handel
med læggekartofler og 2002/57/EF om handel med frø af olie- og spindplanter vedrørende sammenlignende EF-prøver på og analyser af frø og formeringsmateriale (2) skal indarbejdse i aftalen.

(3)

Kommissionens beslutning 2003/765/EF af 23. oktober 2003 om midlertidig handel med sædekorn
af arterne Secale cereale og Triticum durum, der ikke opfylder kravene i Rådets direktiv 66/402/
EØF (3), skal indarbejdes i aftalen.

(4)

Kommissionens beslutning 2003/795/EF af 10. november 2003 om midlertidig handel med sædekorn af arten Vicia faba L., der ikke opfylder kravene i Rådets direktiv 66/401/EØF (4), skal indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.
Følgende led indsættes under punkt 2 (Rådets direktiv 66/401/EØF), 3 (Rådets direktiv 66/402/EØF)
og 13 (Rådets direktiv 2002/57/EF) i del 1 i kapitel III i bilag I til aftalen:
»— 32003 L 0061: Kommissionens direktiv 2003/61/EF af 18. juni 2003 (EUT L 165 af 3.7.2003, s.
23).«
(1)
(2)
(3)
(4)

EUT L
EUT L
EUT L
EUT L

88 af 25.3.2004, s. 39.
165 af 3.7.2003, s. 23.
275 af 25.10.2003, s. 47.
296 af 14.11.2003, s. 32.

29.4.2004

29.4.2004

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 127/119

2.
Følgende led tilføjes i punkt 11 (Rådets direktiv 2002/54/EF) og 12 (Rådets direktiv 2002/55/EF) i del
1 i kapitel III i bilag I til aftalen:
», ændret ved:
— 32003 L 0061: Kommissionens direktiv 2003/61/EF af 18. juni 2003 (EUT L 165 af 3.7.2003, s.
23).«
3.
Følgende punkt indsættes efter punkt 25 (Kommissionens beslutning 2003/307/EF) i del 2 i kapitel
III i bilag I til aftalen:
»26) 32003 D 0765: Kommissionens beslutning 2003/765/EF af 23. oktober 2003 om midlertidig
handel med sædekorn af arten Secale cereale og Triticum durum, der ikke opfylder kravene i
Rådets direktiv 66/402/EØF (EUT L 275 af 25.10.2003, s. 47).
27) 32003 D 0795: Kommissionens beslutning 2003/795/EF af 10. november 2003 om midlertidig
handel med sædekorn af arten Vicia faba L., der ikke opfylder kravene i Rådets direktiv 66/401/
EØF (EUT L 296 af 14.11.2003, s. 32).«
Artikel 2
Teksterne til direktiv 2003/61/EF og beslutningen 2003/765/EF og 2003/795/EF på islandsk og norsk,
som offentliggøres i EØS-tillægget til Den Europæiske Unions Tidende, er autentiske.
Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 20. marts 2004, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle
nødvendige meddelelser, jf. aftalens artikel 103, stk. 1 (*).
Artikel 4
Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts 2004.
På Det Blandede EØS-udvalgs vegne
P. WESTERLUND

Formand

(*) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.
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AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG
Nr. 18/2004
af 19. marts 2004
om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen
DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende
benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Bilag II til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 170/2003 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den 5.
december 2003 (1).

(2)

Kommissionens direktiv 2003/76/EF af 11. august 2003 om ændring af Rådets direktiv 70/220/EØF
vedrørende foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer (2) skal
indarbejdes i aftalen.

(3)

Kommissionens direktiv 2003/77/EF af 11. august 2003 om ændring af Europa-Parlamentets og
Rådets direktiver 97/24/EF og 2002/24/EF vedrørende typegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer (3) skal indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Kapitel I i bilag II til aftalen ændres således:
1) Følgende led indsættes i punkt 3 (Rådets direktiv 70/220/EØF):
»— 32003 L 0076: Kommissionens direktiv 2003/76/EF af 11. august 2003 (EUT L 206 af 15.8.2003,
s. 29).«
2) Følgende led indsættes i punkt 45x (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/24/EF):
»— 32003 L 0077: Kommissionens direktiv 2003/77/EF af 11. august 2003 (EUT L 211 af 21.8.2003,
s. 24).«
3) Følgende indsættes før tilpasningsteksten i punkt 45za (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/
24/EF)
», ændret ved:
— 32003 L 0077: Kommissionens direktiv 2003/77/EF af 11. august 2003 (EUT L 211 af 21.8.2003,
s. 24).«

Artikel 2
Teksterne til direktiv 2003/76/EF og 2003/77/EF på islandsk og norsk, som offentliggøres i EØS-tillægget
til Den Europæiske Unions Tidende, er autentiske.

Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 20. marts 2004, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle
nødvendige meddelelser, jf. aftalens artikel 103, stk. 1 (*).
(1)
(2)
(3)
(*)

EUT L 88 af 25.3.2004, s. 41.
EUT L 206 af 15.8.2003, s. 29.
EUT L 211 af 21.8.2003, s. 24.
Ingen forfatningsmæssige krav angivet.
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Artikel 4
Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts 2004.
På Det Blandede EØS-udvalgs vegne
P. WESTERLUND

Formand
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AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG
Nr. 19/2004
af 19. marts 2004
om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) og bilag IV
(energi) til EØS-aftalen
DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende
benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Bilag II til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 141/2003 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den 7.
november 2003 (1).

(2)

Bilag IV til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 141/2003 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den
7. november 2003 (1).

(3)

Kommissionens direktiv 2003/66/EF af 3. juli 2003 om ændring af direktiv 94/2/EF om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 92/75/EØF for så vidt angår energimærkning af elektriske
kølemøbler (2) skal indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
1.

Bilag II til aftalen ændres således:

a) Følgende indsættes i punkt 4a (Kommissionens direktiv 94/2/EF) i kapitel IV før tilpasningsteksten:
», ændret ved:
— 32003 L 0066: Kommissionens direktiv 2003/66/EF af 3. juli 2003 (EUT L 170 af 9.7.2003, s.
10).«
b) Teksten i tilpasning (b) i punkt 4a (Kommissionens direktiv 94/2/EF) i kapitel IV udgår.
2.

Bilag IV til aftalen ændres således:

a) Følgende indsættes i punkt 11a (Kommissionens direktiv 94/2/EF) før tilpasningsteksten:
», ændret ved:
— 32003 L 0066: Kommissionens direktiv 2003/66/EF af 3. juli 2003 (EUT L 170 af 9.7.2003, s.
10).«
b) Tilpasningsteksten (b) i punkt 11a (Kommissionens direktiv 94/2/EF) udgår.
Artikel 2
Teksterne til direktiv 2003/66/EF på islandsk og norsk, som offentliggøres i EØS-tillægget til Den Europæiske Unions Tidendes, er autentiske.
Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 20. marts 2004, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle
nødvendige meddelelser, jf. aftalens artikel 103, stk. 1 (*).
(1) EUT L 41 af 12.2.2004, s. 11.
(2) EUT L 170 af 9.7.2003, s. 10.
(*) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.
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Artikel 4
Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts 2004.
På Det Blandede EØS-udvalgs vegne
P. WESTERLUND

Formand
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AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG
Nr. 20/2004
af 19. marts 2004
om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen
DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende
benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Bilag II til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 171/2003 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den 5.
December 2003 (1).

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/46/EF af 10. juni 2002 om indbyrdes tilnærmelse af
medlemsstaternes lovgivninger om kosttilskud (2) skal indarbejdes i aftalen.

(3)

Kommissionens direktiv 2003/69/EF af 11. juli 2003 om ændring af bilaget til Rådets direktiv 90/
642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for chlormequat, lambda-cyhalothrin,
kresoxim-methyl, azoxystrobin og visse dithiocarbamater (3) skal indarbejdes i aftalen.

(4)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/52/EF af 18. juni 2003 om ændring af direktiv 95/2/
EF for så vidt angår betingelser for anvendelse af tilsætningsstoffet E 425 konjac (4) skal indarbejdes i
aftalen.

(5)

Kommissionens beslutning 2003/550/EF af 22. juli 2003 om ændring af beslutning 2002/79/EF om
særlige betingelser for indførsel af jordnødder og visse afledte produkter heraf med oprindelse i eller
afsendt fra Kina (5) skal indarbejdes i aftalen.

(6)

Kommissionens beslutning 2003/552/EF af 22. juli 2003 om ændring af beslutning 2002/80/EF om
særlige betingelser for import of figner, hasselnødder og pistacienødder og visse produkter heraf
med oprindelse i eller afsendt fra Tyrkiet (6) skal indarbejdes i aftalen.

(7)

Kommissionens direktiv 2003/78/EF af 11. august 2003 om prøveudtagnings- og analysemetoder til
officiel kontrol af indholdet af patulin i levnedsmidler (7) skal indarbejdes i aftalen.

(8)

Kommissionens beslutning 2003/602/EF af 12. august 2003 om ophævelse af beslutning 2002/75/
EF om særlige betingelser for import fra tredjelande af stjerneanis (8) skal indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
Kapitel XII i bilag II til aftalen ændres således:
1) Følgende led indsættes i punkt 54 (Rådets direktiv 90/642/EØF):
»— 32003 L 0069: Kommissionens direktiv 2003/69/EF af 11. juli 2003 (EUT L 175 af 15.7.2003, s.
37).«
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

EUT L 88 af 25.3.2004, s. 43.
EFT L 183 af 12.7.2002, s. 54.
EUT L 175 af 15.7.2003, s. 37.
EUT L 178 af 17.7.2003, s. 23.
EUT L 187 af 26.7.2003, s. 39.
EUT L 187 af 26.7.2003, s. 47.
EUT L 203 af 12.8.2003, s. 40.
EUT L 204 af 13.8.2003, s. 60.

29.4.2004

29.4.2004

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 127/125

2) Følgende led indsættes i punkt 54zb (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/2/EF):
»— 32003 L 0052: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/52/EF af 18. juni 2003 (EUT L 178
af 17.7.2003, s. 23).«
3) Følgende led indsættes i punkt 54zv (Kommissionens beslutning 2002/79/EF):
»— 32003 D 0550: Kommissionen beslutning 2003/550/EF af 22. juli 2003 (EUT L 187 af 26.7.2003,
s. 39).«
4) Følgende led indsættes 54zw (Kommissionens beslutning 2002/80/EF):
»— 32003 D 0552: Kommissionens beslutning 2003/552/EF af 22. juli 2003 (EUT L 187 af
26.7.2003, s. 47).«
5) Følgende punkter indsættes efter punkt 54zzh (Kommissionens direktiv 2003/40/EF):
»54zzi. 32002 L 0046: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF af 10. juni 2002 om
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om kosttilskud (EFT L 183 af
12.7.2002, s. 54).
54zzj. 32003 L 0078: Kommissionens direktiv 2003/78/EF af 11. august 2003 om prøveudtagningsog anlysemetoder til officiel kontrol af indholdet af patulin i levnedsmidler (EUT L 203 af
12.8.2003, s. 40).
54zzk. 32003 D 0602: Kommissionens beslutning 2003/602/EF af 12. august 2003 om ophævelse af
beslutning 2002/75/EF om særlige betingelser for import fra tredjelande af stjerneanis (EUT L
204 af 13.8.2003, s. 60).«
6) Teksten til punkt 54zu (Kommissionens beslutning 2002/75/EF) udgår.
Artikel 2
Teksterne til direktiv 2002/46/EF, 2003/69/EF, 2003/52/EF og 2003/78/EF og beslutning 2003/550/EF,
2003/552/EF og 2003/602/EF på islandsk og norsk, som offentliggøres i EØS-tillægget til Den Europæiske
Unions Tidendes, er autentiske.
Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 20. marts 2004, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle
nødvendige meddelelser, jf. aftalens artikel 103, stk. 1 (*).
Article 4
Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendess EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts 2004.
På Det Blandede EØS-udvalgs vegne
P. WESTERLUND

Formand

(*) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.
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AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG
Nr. 21/2004
af 19. marts 2004
om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen
DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende
benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Bilag II til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 171/2003 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den 5.
december 2003 (1)

(2)

Kommissionens direktiv 2003/95/EF af 27. oktober 2003 om ændring af direktiv 96/77/EF om
specifikke renhedskriterier for andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer (2) skal indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Følgende led indsættes i punkt 54zf (Kommissionens direktiv 96/77/EF) i kapitel XII i bilag II til aftalen:
»— 32003 L 0095: Kommissionens direktiv 2003/95/EF af 27. oktober 2003 (EUT L 283 af
31.10.2003, s. 71).«
Artikel 2
Teksterne til direktiv 2003/95/EF på islandsk og norsk, som offentliggøres i EØS-tillægget til Den Europæiske Unions Tidende, er autentiske.
Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 20. marts 2004, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle
nødvendige meddelelser, jf. aftalens artikel 103, stk. 1 (*).
Artikel 4
Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts 2004.
På Det Blandede EØS-udvalgs vegne
P. WESTERLUND

Formand

(1) EUT L 88 af 25.3.2004, s. 43.
(2) EUT L 283 af 31.10.2003, s. 71.
(*) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.

29.4.2004

Den Europæiske Unions Tidende

DA

L 127/127

AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG
Nr. 22/2004
af 19. marts 2004
om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen
DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende
benævnt aftalen, særlig artikel 98, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Bilag II til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 3/2004 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den 6.
februar 2004 (1).

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1490/2003 af 25. august 2003 om ændring af bilag I til Rådets
forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler (2) skal indarbejdes i
aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Følgende led indsættes i punkt 14 (Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90) i kapitel XIII i bilag II til aftalen:
»— 32003 R 1490: Kommissionens forordning (EF) nr. 1490/2003 af 25. august 2003 (EUT L 214 af
26.8.2003, s. 3).«
Artikel 2
Teksterne til forordning (EF) nr. 1490/2003 på islandsk og norsk, som offentliggøres i EØS-tillægget til
Den Europæiske Unions Tidende, er autentiske.
Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 20. marts 2004, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle
nødvendige meddelelser, jf. aftalens artikel 103, stk. 1 (*).
Artikel 4
Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts 2004.
På Det Blandede EØS-udvalgs vegne
P. WESTERLUND

Formand

(1) EUT L 116 af 22.4.2004, s. 44.
(2) EUT L 214 af 26.8.2003, s. 3.
(*) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.
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Den Europæiske Unions Tidende

DA

AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG
Nr. 23/2004
af 19. marts 2004
om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen
DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende
benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Bilag II til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 3/2004 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den 6.
februar 2004 (1).

(2)

Kommissionens direktiv 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god
fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (2) skal indarbejdes i aftalen.

(3)

Direktiv 2003/94/EF ophæver Kommissionens direktiv 91/356/EØF (3), som er indarbejdet i aftalen,
og som derfor udgår af aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Kapitel XIII i bilag II til aftalen ændres således:
1) Følgende punkt indsættes efter punkt 15s (Kommissionens forordning (EF) nr. 1085/2003):
»15t. 32003 L 0094: Kommissionens direktiv 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og
retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til
human brug (EUT L 262 af 14.10.2003, s. 22).«
2) Teksten i punkt 15 (Kommissionens direktiv 91/356/EØF) udgår.

Artikel 2
Teksterne til direktiv 2003/94/EF på islandsk og norsk, som offentliggøres i EØS-tillægget til Den Europæiske Unions Tidende, er autentiske.

Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 20. marts 2004, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle
nødvendige meddelelser, jf. aftalens artikel 103, stk. 1 (*).
(1)
(2)
(3)
(*)

EUT L 116 af 22.4.2004, s. 44.
EUT L 262 af 14.10.2003, s. 22.
EFT L 193 af 17.7.1991, s. 30.
Ingen forfatningsmæssige krav angivet.
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Artikel 4
Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts 2004.
På Det Blandede EØS-udvalgs vegne
P. WESTERLUND

Formand

L 127/130

Den Europæiske Unions Tidende

DA

29.4.2004

AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG
Nr. 24/2004
af 19. marts 2004
om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen
DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende
benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Bilag II til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 11/2004 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den 6.
februar 2004 (1).

(2)

Kommissionens beslutning 2003/213/EF af 25. marts 2003 om anvendelse af artikel 3, stk. 3, litra
e), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EF på radioudstyr beregnet til brug om bord på
ikke–SOLAS-skibe, og som er beregnet til at indgå i det automatiske identifikationssystem System
(AIS) (2), skal indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Følgende punkt indsættes efter punkt 4zzk (Kommissionens beslutning 2001/148/EF) i kapitel XVIII i bilag
II til aftalen:
»4zzl. 32003 D 0213: Kommissionens beslutning 2003/213/EF af 25. marts 2003 om anvendelse af
artikel 3, stk. 3, litra e), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EF på radioudstyr
beregnet til brug om bord på ikke-SOLAS-skibe og som er beregnet til at indgå i det automatiske identifikationssystem (AIS) (EUT L 81 af 28.3.2003, s. 46).«
Artikel 2
Teksterne til beslutning 2003/213/EF på islandsk og norsk, som offentliggøres i EØS-tillægget til Den Europæiske Unions Tidende, er autentiske.
Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 20. marts 2004, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle
nødvendige meddelelser, jf. aftalens artikel 103, stk. 1 (*).
Artikel 4
Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts 2004.
På Det Blandede EØS-udvalgs vegne
P. WESTERLUND

Formand

(1) EUT L 116 af 22.4.2004, s. 60.
(2) EUT L 81 af 28.3.2003, s. 46.
(*) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.
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AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG
Nr. 25/2004
af 19. marts 2004
om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen
DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende
benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Bilag II til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 150/2003 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den 7.
november 2003 (1).

(2)

Kommissionens beslutning 2003/424/EF af 6. juni 2003 om ændring af beslutning 96/603/EF om
opstilling af listen over byggevarer, der henhører under klasse A »Intet bidrag til brand«, der er
omhandlet i beslutning 94/611/EF om gennemførelse af artikel 20 i Rådets direktiv 89/106/EØF om
byggevarer (2) skal indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Følgende led indsættes i punkt 1 (Rådets direktiv 89/106/EØF) i kapitel XXI i bilag II til aftalen:
»— 32003 D 0424: Kommissionens beslutning 2003/424/EF af 6. juni 2003 (EUT L 144 af
12.6.2003, s. 9).«
Artikel 2
Teksterne til beslutning 2003/424/EF på islandsk og norsk, som offentliggøres i EØS-tillægget til Den Europæiske Unions Tidende, er autentiske.
Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 20. marts 2004, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle
nødvendige meddelelser, jf. aftalens artikel 103, stk. 1. (*)
Artikel 4
Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts 2004.
På Det Blandede EØS-udvalgs vegne
P. WESTERLUND

Formand

(1) EUT L 41 af 12.2.2004, s. 39.
(2) EUT L 144 af 12.6.2003, s. 9.
(*) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.

L 127/132

Den Europæiske Unions Tidende

DA

AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG
Nr. 26/2004
af 19. marts 2004
om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen
DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende
benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Bilag II til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 150/2003 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den 7.
november 2003 (1).

(2)

Kommissionens beslutning 2003/639/EF af 4. september 2003 om proceduren for attestering af
byggevarer i henhold til artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 89/106/EØF med hensyn til stifter til
konstruktionssamlinger (2) skal indarbejdes i aftalen.

(3)

Kommissionens beslutning 2003/640/EF af 4. september 2003 om proceduren for attestering af
byggevarer i henhold til artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 89/106/EØF med hensyn til systemer til
udvendig vægbeklædning (3) skal indarbejdes i aftalen.

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Følgende led indsættes i punkt 1 (Rådets direktiv 89/106/EØF) i kapitel XXI i bilag II til aftalen:
»— 32003 D 0639: Kommissionens beslutning 2003/639/EF af 4. september 2003 (EUT L 226 af
10.9.2003, s. 18),
— 32003 D 0640: Kommissionens beslutning 2003/640/EF af 4. september 2003 (EUT L 226 af
10.9.2003, s. 21).«

Artikel 2
Teksterne til beslutning 2003/639/EF og 2003/640/EF på islandsk og norsk, som offentliggøres i EØStillægget til Den Europæiske Unions Tidende, er autentiske.

Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 20. marts 2004, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle
nødvendige meddelelser, jf. aftalens artikel 103, stk. 1 (*).
(1)
(2)
(3)
(*)

EUT L 41 af 12.2.2004, s. 39.
EUT L 226 af 10.9.2003, s. 18.
EUT L 226 af 10.9.2003, s. 21.
Ingen forfatningsmæssige krav angivet.
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Artikel 4
Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts 2004.
På Det Blandede EØS-udvalgs vegne
P. WESTERLUND

Formand

L 127/134

Den Europæiske Unions Tidende

DA

AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG
Nr. 27/2004
af 19. marts 2004
om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen
DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsudvalg som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende
benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Bilag II til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 150/2003 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den 7.
november 2003 (1).

(2)

Kommissionens beslutning 2003/655/EF af 12. september 2003 om proceduren for attestering af
byggevarer i henhold til artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 89/106/EØF med hensyn til vandtætte
beklædningssystemer til gulve og vægge i vådrum (2) skal indarbejdes i aftalen.

(3)

Kommissionens beslutning 2003/656/EF af 12. september 2003 om proceduren for attestering af
byggevarer i henhold til artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 89/106/EØF med henblik på europæisk
teknisk godkendelse af syv byggevarer uden retningslinje (3) skal indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Følgende led indsættes i punkt 1 (Rådets direktiv 89/106/EØF) i kapitel XXI i bilag II til aftalen:
»— 32003 D 0655: Kommissionens beslutning 2003/655/EF af 12. september 2003 (EUT L 231 af
17.9.2003, s. 12)
— 32003 D 0656: Kommissionens beslutning 2003/656/EF af 12. september 2003 (EUT L 231 af
17.9.2003, s. 15).«

Artikel 2
Teksterne til beslutning 2003/655/EF og 2003/656/EF på islandsk og norsk, som offentliggøres i EØStillægget til Den Europæiske Unions Tidende, er autentiske.

Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 20. marts 2004, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle
nødvendige meddelelser, jf. aftalens artikel 103, stk. 1 (*).
(1)
(2)
(3)
(*)

EUT L 41 af 12.2.2004, s. 39.
EUT L 231 af 17.9.2003, s. 12.
EUT L 231 af 17.9.2003, s. 15.
Ingen forfatningsmæssige krav angivet.
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Artikel 4
Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts 2004.
På Det Blandede EØS-udvalgs vegne
P. WESTERLUND

Formand

L 127/136

Den Europæiske Unions Tidende

DA

29.4.2004

AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG
Nr. 28/2004
af 19. marts 2004
om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen
DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende
benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Bilag II til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 10/2003 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den 31.
januar 2003 (1).

(2)

Kommissionens beslutning 2003/641/EF af 5. september 2003 om anvendelse af farvefotografier
eller andre illustrationer som sundhedsadvarsler på tobakspakninger (2) skal indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Følgende punkt indsættes efter punkt 3 (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/37/EF) i kapitel XXV
i bilag II til aftalen:
»4) 32003 D 0641: Kommissionens beslutning 2003/641/EF af 5. september 2003 om anvendelse af
farvefotografier eller andre illustrationer som sundhedsadvarsler på tobakspakninger (EUT L 226 af
10.9.2003, s. 24).«
Artikel 2
Teksterne til beslutning 2003/641/EF på islandsk og norsk, som offentliggøres i EØS-tillægget til Den Europæiske Unions Tidende, er autentiske.
Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 20. marts 2004, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle
nødvendige meddelelser, jf. aftalens artikel 103, stk. 1 (*).
Artikel 4
Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts 2004.
På Det Blandede EØS-udvalgs vegne
P. WESTERLUND

Formand

(1) EUT L 94 af 10.4.2003, s. 61.
(2) EUT L 226 af 10.9.2003, s. 24.
(*) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.
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AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG
Nr. 29/2004
af 19. marts 2004
om ændring af bilag XIV (konkurrence) til EØS-aftalen
DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende
benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Bilag XIV til aftalen blev ændret ved Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 153/2003 af 7.
november 2003 (1).

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2790/1999 af 22. december 1999 om anvendelse af EF-traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis (2) blev indarbejdet i
aftalen i kraft af Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 18/2000 (3).

(3)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1400/2002 af 31. juli 2002 om anvendelse af traktatens artikel
81, stk. 3, på kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen (4) blev indarbejdet i aftalen i kraft af Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 136/
2002 (5).

(4)

Der er behov for en teksttilpasning for så vidt angår artikel 8 i forordning (EF) nr. 2790/1999 og
artikel 7 i forordning (EF) nr. 1400/2002 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Bilag XIV til aftalen ændres således:
1) Under punkt 2 (Kommissionens forordning (EF) nr. 2790/1999) indsættes følgende:
»c) I slutningen af artikel 8 tilføjes følgende:
»EFTA-tilsynsmyndigheden kan i medfør af bestemmelserne i aftalen mellem EFTA-staterne om
oprettelse af en tilsynsmyndighed og en domstol ved henstilling erklære, at nærværende forordning i
tilfælde, hvor parallelle net af lignende vertikale begrænsninger dækker mere end 50 % af et relevant
marked i EFTA-staterne, ikke finder anvendelse på vertikale aftaler, som indeholder bestemte
begrænsninger, der vedrører det pågældende marked.
En henstilling i henhold til stk. 1 rettes til den EFTA-stat eller de EFTA-stater, hvor det pågældende
relevante marked findes. Kommissionen underrettes om udstedelsen af en sådan henstilling.
Inden for tre måneder efter udstedelsen af en henstilling i henhold til stk. 1 skal alle de EFTA-stater,
som henstillingen er rettet til, meddele EFTA-tilsynsmyndigheden, om de kan acceptere henstillingen. Hvis fristen på tre måneder udløber, uden at der er givet noget svar, forstås dette som en
accept fra den EFTA-stat, der ikke har svaret i tide.
Hvis en af de EFTA-stater, som henstillingen er rettet til, accepterer henstillingen eller ikke svarer i
tide, pålægges den en retlig forpligtelse i henhold til aftalen til at gennemføre henstillingen inden for
tre måneder efter udstedelsen heraf.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

EUT L 41 af 12.2.2004, s. 45.
EFT L 336 af 29.12.1999, s. 21.
EFT L 103 af 12.4.2001, s. 36.
EFT L 203 af 1.8.2002, s. 30.
EFT L 336 af 12.12.2002, s. 38.
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Hvis en af de EFTA-stater, som henstillingen er rettet til, inden for fristen på tre måneder meddeler
EFTA-tilsynsmyndigheden, at den ikke accepterer henstillingen, meddeler EFTA-tilsynsmyndigheden
Kommissionen dette svar. Hvis Kommissionen ikke tilslutter sig den pågældende EFTA-stats holdning, finder artikel 92, stk. 2, i aftalen anvendelse.
EFTA-tilsynsmyndigheden og Kommissionen udveksler oplysninger og konsulterer hinanden om
anvendelsen af denne bestemmelse.
I de tilfælde, hvor parallelle net af lignende vertikale begrænsninger dækker mere end 50 % af et
relevant marked inden for EØS-aftalens område, kan de to tilsynsmyndigheder indlede et samarbejde
med henblik på at vedtage særskilte foranstaltninger. Hvis de to tilsynsmyndigheder bliver enige om
et relevant marked og hensigtsmæssigheden af at vedtage en foranstaltning i medfør af denne
bestemmelse, vedtager Kommissionen en forordning stilet til EF-medlemsstaterne og EFTA-tilsynsmyndigheden en henstilling med tilsvarende indhold stilet til den EFTA-stat eller de EFTA-stater,
hvor det pågældende relevante marked findes.««
2) Under punkt 4, litra b), (Kommissionens forordning (EF) nr. 1400/2002) indsættes følgende:
»c) I slutningen af artikel 7 tilføjes følgende:
»EFTA-tilsynsmyndigheden kan i medfør af bestemmelserne i aftalen mellem EFTA-staterne om
oprettelse af en tilsynsmyndighed og en domstol ved henstilling erklære, at nærværende forordning i
tilfælde, hvor parallelle net af lignende vertikale begrænsninger dækker mere end 50 % af et relevant
marked i EFTA-staterne, ikke finder anvendelse på vertikale aftaler, som indeholder bestemte
begrænsninger, der vedrører det pågældende marked.
En henstilling i henhold til stk. 1 rettes til den EFTA-stat eller de EFTA-stater, hvor det pågældende
relevante marked findes. Kommissionen underrettes om udstedelsen af en sådan henstilling.
Inden for tre måneder efter udstedelsen af en henstilling i henhold til stk. 1 skal alle de EFTA-stater,
som henstillingen er rettet til, meddele EFTA-tilsynsmyndigheden, om de kan acceptere henstillingen. Hvis fristen på tre måneder udløber, uden at der er givet noget svar, forstås dette som en
accept fra den EFTA-stat, der ikke har svaret i tide.
Hvis en af de EFTA-stater, som henstillingen er rettet til, accepterer henstillingen eller ikke svarer i
tide, pålægges den en retlig forpligtelse i henhold til aftalen til at gennemføre henstillingen inden for
tre måneder efter udstedelsen heraf.
Hvis en af de EFTA-stater, som henstillingen er rettet til, inden for fristen på tre måneder meddeler
EFTA-tilsynsmyndigheden, at den ikke accepterer henstillingen, meddeler EFTA-tilsynsmyndigheden
Kommissionen dette svar. Hvis Kommissionen ikke tilslutter sig den pågældende EFTA-stats holdning, finder artikel 92, stk. 2, i aftalen anvendelse.
EFTA-tilsynsmyndigheden og Kommissionen udveksler oplysninger og konsulterer hinanden om
anvendelsen af denne bestemmelse.
I de tilfælde, hvor parallelle net af lignende vertikale begrænsninger dækker mere end 50 % af et
relevant marked inden for EØS-aftalens område, kan de to tilsynsmyndigheder indlede et samarbejde
med henblik på at vedtage særskilte foranstaltninger. Hvis de to tilsynsmyndigheder bliver enige om
et relevant marked og hensigtsmæssigheden af at vedtage en foranstaltning i medfør af denne
bestemmelse, vedtager Kommissionen en forordning stilet til EF-medlemsstaterne og EFTA-tilsynsmyndigheden en henstilling med tilsvarende indhold stilet til den EFTA-stat eller de EFTA-stater,
hvor det pågældende relevante marked findes.««

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft den 20. marts 2004, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle
fornødne meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (*).
(*) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.
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Artikel 3
Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts 2004.
På Det Blandede EØS-udvalgs vegne
P. WESTERLUND

Formand
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AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG
Nr. 30/2004
af 19. marts 2004
om ændring af bilag XXI (statistikker) til EØS-aftalen
DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende
benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Bilag XXI til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 14/2004 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den
6. februar 2004 (1).

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1358/2003 af 31. juli 2003 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 437/2003 om indberetning af statistiske oplysninger om
passager-, fragt- og postflyvning og om ændring af bilag I og II (2) skal indarbejdes i aftalen.

(3)

Denne afgørelse finder ikke anvendelse på Liechtenstein —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Bilag XXI til aftalen ændres således:
1) Følgende indsættes i punkt 7h (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 437/2003):
», ændret ved:
— 32003 R 1358: Kommissionens forordning (EF) nr. 1358/2003 af 31. juli 2003 (EUT L 194 af
1.8.2003, s. 9).«
2) Følgende punkt indsættes efter punkt 7h (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 437/2003):
»7i. 32003 R 1358: Kommissionens forordning (EF) nr. 1358/2003 af 31. juli 2003 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 437/2003 om indberetning af statistiske oplysninger om passager-, fragt- og postflyvning og om ændring af bilag I og II (EUT L 194
af 1.8.2003, s. 9).
Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasning:
Denne forordning finder ikke anvendelse på Liechtenstein.«

Artikel 2
Teksterne til forordning (EF) nr. 1358/2003 på islandsk og norsk, som offentliggøres i EØS-tillægget til
Den Europæiske Unions Tidende, er autentiske.

Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 20. marts 2004, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle
nødvendige meddelelser, jf. aftalens artikel 103, stk. 1 (*).
(1) EUT L 116 af 22.4.2004, s. 66.
(2) EUT L 194 af 1.8.2003, s. 9.
(*) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.
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Artikel 4
Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg..

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts 2004.
På Det Blandede EØS-udvalgs vegne
P. WESTERLUND

Formand
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AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG
Nr. 31/2004
af 19. marts 2004
om ændring af bilag XXI (statistikker) til EØS-aftalen
DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende
benævnt »aftalen«, og særlig artikel 98, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Bilag XXI til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 14/2004 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den
6. februar 2004 (1).

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1216/2003 af 7. juli 2003 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 450/2003 om lønomkostningsindekset (2) skal indarbejdes i
aftalen.

(3)

Denne afgørelse finder ikke anvendelse på Liechtenstein.

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Følgende punkt indsættes efter punkt 18g (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 450/2003) i
bilag XXI til aftalen:
»18h. 32003 R 1216: Kommissionens forordning (EF) nr. 1216/2003 af 7. juli 2003 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 450/2003 om lønomkostningsindekset (EUT L 169 af 8.7.2003, s. 37).
Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasning:
Denne forordning finder ikke anvendelse på Liechtenstein.«
Artikel 2
Teksterne til forordning (EF) nr. 1216/2003 på islandsk og norsk, som offentliggøres i EØS-tillægget til
Den Europæiske Unions Tidende, er autentiske.
Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 20. marts 2004, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle
nødvendige meddelelser, jf. aftalens artikel 103, stk. 1 (*).
Artikel 4
Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg..

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts 2004.
På Det Blandede EØS-udvalgs vegne
P. WESTERLUND

Formand

(1) EUT L 116 af 22.4.2004, s. 66.
(2) EUT L 169 af 8.7.2003, s. 37.
(*) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.
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AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG
Nr. 32/2004
af 19. marts 2004
om ændring af bilag XXI (statistikker) til EØS-aftalen
DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende
benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Bilag XXI til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 14/2004 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den
6. februar 2004 (1).

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 af 16. juni 2003 om EF-statistikker
over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) (2) skal indarbejdes i aftalen.

(3)

Denne afgørelse finder ikke anvendelse på Liechtenstein —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Følgende punkt indsættes efter punkt 18h (Kommissionens forordning (EF) nr. 1216/2003) i bilag XXI til
aftalen:
»18i. 32003 R 1177: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 af 16. juni
2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) (EUT L 165 af 3.7.2003,
s. 1).
Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasning:
Denne forordning finder ikke anvendelse på Liechtenstein.«
Artikel 2
Teksterne til forordning (EF) nr. 1177/2003 på islandsk og norsk, der offentliggøres i EØS-tillægget til Den
Europæiske Unions Tidende, er autentiske.
Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 20. marts 2004, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle
fornødne meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (*).
Artikel 4
Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts 2004.
På Det Blandede EØS-udvalgs vegne
P. WESTERLUND

Formand

(1) EUT L 116 af 22.4.2004, s. 66.
(2) EUT L 165 af 3.7.2003, s. 1.
(*) Forfatningsmæssige krav angivet.
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AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG
Nr. 33/2004
af 19. marts 2004
om ændring af bilag XXI (statistikker) til EØS-aftalen
DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende
benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Bilag XXI til aftalen blev ændret ved afgørele nr. 14/2004 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den 6.
februar 2004 (1).

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 143/2002 af 24. januar 2002 om ændring af bilag 1 til Rådets
forordning (EØF) nr. 571/88 med henblik på tilrettelæggelse af fællesskabsundersøgelserne af landbrugsbedrifternes struktur i 2003, 2005 og 2007 (2) skal indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Bilag XXI til aftalen ændres således:
1) Følgende led indsættes i punkt 23 (Rådets forordning (EØF) nr. 571/88):
»— 32002 R 0143: Kommissionens forordning (EF) nr. 143/2002 af 24. januar 2002 (EFT L 24 af
26.1.2002, s. 16).«
2) I tilpasning (f) i punkt 23 (Rådets forordning (EØF) nr. 571/88), indsættes udtrykket »og 2003/2005/
2007« i sidste punktum.
3) Listen i tillæg 1 skal erstattes med listen i bilaget til denne afgørelse.
Artikel 2
Teksterne til forordning (EF) nr. 143/2002 på islandsk og norsk, som offentliggøres i EØS-tillægget til Den
Europæiske Unions Tidende, er autentiske.
Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 20. marts 2004, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle
nødvendige meddelelser, jf. aftalens artikel 103, stk. 1 (*).
Artikel 4
Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-udvalg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts 2004.
På Det Blandede EØS-udvalgs vegne
P. WESTERLUND

Formand

(1) EUT L 116 af 22.4.2004, s. 66.
(2) EFT L 24 af 26.1.2002, s. 16.
(*) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.

til afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 33/2004

29.4.2004

BILAG

DA

Den Europæiske Unions Tidende
L 127/145

L 127/146

DA

Den Europæiske Unions Tidende

29.4.2004

29.4.2004

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 127/147

L 127/148

DA

Den Europæiske Unions Tidende

29.4.2004

29.4.2004

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 127/149

L 127/150

DA

Den Europæiske Unions Tidende

29.4.2004

29.4.2004

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 127/151

L 127/152

DA

Den Europæiske Unions Tidende

29.4.2004

29.4.2004

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 127/153

L 127/154

DA

Den Europæiske Unions Tidende

29.4.2004

29.4.2004

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 127/155

L 127/156

DA

Den Europæiske Unions Tidende

29.4.2004

29.4.2004

Den Europæiske Unions Tidende

DA

L 127/157

BERIGTIGELSER
Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 766/2004 af 23. april 2004 om fastsættelse af eksportrestitutioner som led i system A1 og B for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner og æbler)
(Den Euopæiske Unions Tidende L 120 af 24. april 2004)
Bilaget på side 22 læses således:
»BILAG
til Kommissionens forordning af 23. april 2004 om fastsættelse af eksportrestitutioner for frugt og grøntsager
(tomater, appelsiner og æbler)

Produktkode (1)

Bestemmelsessted (2)

System A1
Periode for ansøgning om restitution fra 1.5.2004 til
23.6.2004
Restitutionssats
(EUR/t netto)

Mængder
(t)

System B
Periode for indsendelse af licensansøgninger fra
7.5.2004 til 3.6.2004
Indikativ restitutionssats
(EUR/t netto)

Mængder
(t)

0702 00 00 9100

F08

30

30

8 986

0805 10 10 9100
0805 10 30 9100
0805 10 50 9100

A00

24

24

12 858

0808 10 20 9100
0808 10 50 9100
0808 10 90 9100

F09

27

27

4 487

(1) Produktkoderne er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).
(2) Koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i bilag II til forordning (EØF) nr. 3846/87.
De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EFT L 313 af 28.11.2003, s. 11).
De øvrige bestemmelsessteder er fastsat som følger:
F03: Alle bestemmelsessteder, undtagen Schweiz.
F04: Hongkong, Singapore, Malaysia, Sri Lanka, Indonesien, Thailand, Taiwan, Papua Ny Guinea, Laos, Cambodja, Vietnam, Japan, Uruguay, Paraguay, Argentina,
Mexico og Costa Rica.
F08: Alle bestemmelsessteder, undtagen Bulgarien.
F09: Følgende bestemmelsessteder:
— Norge, Island, Grønland, Færøerne, Rumænien, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Serbien og Montenegro, Armenien, Aserbajdsjan, Belarus, Georgien, Kasakhstan, Kirgisistan, Moldova, Rusland, Tadsjikistan, Turkmenistan, Usbekistan, Ukraine, Saudi-Arabien,
Bahrain, Qatar, Oman, De Forenede Arabiske Emirater (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm-al-Qalwain, Ras al Khalmah og Fujalrah), Kuwait, Yemen,
Syrien, Iran, Jordan, Bolivia, Brasilien, Venezuela, Peru, Panama, Ecuador og Colombia.
— Landene og territorierne i Afrika, undtagen Sydafrika.
— Bestemmelsessteder, der er nævnt i artikel 36 i Kommissionens forordning (EF) nr. 800/1999 (EFT L 102 af 17.4.1999, s. 11).«
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Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 772/2004 af 27. april 2004 om anvendelse af traktatens
artikel 81, stk. 3, på kategorier af teknologioverførselsaftaler
(Den Europæiske Unions Tidende L 123 af 27. april 2004)
Indholdsfortegnelsen på omslagets første side samt titlen på side 11:
i stedet for: »27. april 2004«
læses:
»7. april 2004«.
Afslutningsformularen på side 17:
i stedet for: »Udfærdiget i Bruxelles, den 27. april 2004«
læses:
»Udfærdiget i Bruxelles, den 7. april 2004«.

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1943/2003 af 3. november 2003 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 for så vidt angår støtte til foreløbigt anerkendte producentsammenslutninger
(Den Europæiske Unions Tidende L 286 af 4. november 2003)
På side 7, artikel 5, stk. 1:
i stedet for: »af de årlige perioder«
læses:
»af de årlige eller halvårlige perioder«.
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