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I
(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2003/2004
af 21. oktober 2004
om indgåelse af protokollen om fastsættelse for perioden 3. december 2003-2. december 2007 af de
fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske
Fællesskab og regeringen for Mauritius om fiskeri i de mauritiske farvande
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

(4)

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Fiskerimulighederne bør fordeles mellem medlemsstaterne på grundlag af den traditionelle fordeling af de
fiskerimuligheder, fiskeriaftalen giver —

Artikel 1

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

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

Protokollen om fastsættelse for perioden 3. december 20032. december 2007 af de fiskerimuligheder og den finansielle
modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske
Fællesskab og regeringen for Mauritius om fiskeri i de mauritiske farvande, godkendes herved på Fællesskabets vegne.
Teksten til protokollen er knyttet til denne forordning (3).
Artikel 2

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

(3)

Ifølge artikel 12, stk. 3, i aftalen mellem Det Europæiske
Økonomiske Fællesskab og regeringen for Mauritius om
fiskeri ud for Mauritius' kyst (2) indleder de kontraherende
parter inden udløbet af gyldigheden af den protokol, der
er knyttet til aftalen, forhandlinger om efter fælles aftale
at fastlægge indholdet af protokollen for den følgende
periode og eventuelt ændringer af eller tilføjelser til
bilaget.

Som et resultat af disse forhandlinger paraferede parterne
den 11. september 2003 en ny protokol om fastsættelse
for perioden 3. december 2003-2. december 2007 af de
fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er
omhandlet i nævnte aftale.

Det er i Fællesskabets interesse at godkende denne
protokol.

(1) Udtalelse af 15.9.2004 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
(2) EFT L 159 af 10.6.1989, s. 2.

De fiskerimuligheder, der er fastsat i protokollen, fordeles
mellem medlemsstaterne således:
— Notfartøjer til tunfiskeri: Frankrig 16, Spanien 22, Italien 2
og Det Forenede Kongerige 1
— Langlinefartøjer med flydeline: Spanien 19, Frankrig 23 og
Portugal 7
— Linefartøjer: Frankrig 25 BRT pr. måned i årsgennemsnit.
Hvis licensansøgningerne fra disse medlemsstater ikke
udtømmer de i protokollen fastsatte fiskerimuligheder, kan
Kommissionen tage licensansøgninger fra andre medlemsstater
i betragtning.
Artikel 3
Medlemsstater, hvis fartøjer fisker under denne aftale, skal
meddele Kommissionen, hvor store mængder af hver bestand
deres fartøjer fanger i Mauritius’ fiskerizone, jf. Kommissionens
forordning (EF) nr. 500/2001 (4).
(3) Se side 3 i denne EUT.
(4) EFT L 73 af 15.3.2001, s. 8.
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Artikel 4

Artikel 5

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege de personer, der
er beføjet til at undertegne protokollen med bindende virkning
for Fællesskabet.

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

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Luxembourg, den 21. oktober 2004.
På Rådets vegne
G. ZALM
Formand

24.11.2004

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 348/3

PROTOKOL
om fastsættelse for perioden 3. december 2003-2. december 2007 af de fiskerimuligheder og den
finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen
for Mauritius om fiskeri i de mauritiske farvande
Artikel 1
1.
Efter aftalens artikel 2 indrømmes følgende fiskerimuligheder for en periode på fire år fra den 3. december 2003:

— Notfartøjer til tunfiskeri: licenser til 41 fartøjer
— langlinefartøjer med flydeline: licenser til 49 fartøjer
— for linefartøjer: licenser til 25 BRT pr. måned i årsgennemsnit.

2.
Det er kun EF-fartøjer med en gyldig licens udstedt i
henhold til denne protokol og i overensstemmelse med de i
bilaget anførte formaliteter, som har ret til at fiske i Mauritius'
fiskerizone.

fremme et partnerskab, som har til formål at opmuntre til
navnlig mere viden om fiskeri og biologiske ressourcer, fiskerikontrol, udvikling af ikke-industrielt fiskeri, fiskerisamfund og
uddannelse.

2.
Af den anden del af den finansielle modydelse afsættes der
195 000 EUR pr. år til finansiering af følgende foranstaltninger,
fordelt således:

a) 150 000 EUR til videnskabelige og tekniske programmer
med sigte på at fremme en bedre forståelse og forvaltning
af fiskeriet og de levende ressourcer i Mauritius' fiskerizone

b) 30 000 EUR til finansiering af stipendier og praktikophold
inden for de forskellige videnskabelige, tekniske og økonomiske fiskerifaglige discipliner samt til deltagelse i internationale fiskerirelaterede møder

Artikel 2
1.
Den finansielle modydelse som omhandlet i artikel 6 i
aftalen fastsættes for ovennævnte periode til 487 500 EUR
om året.

2.
Bidraget dækker en fangst på 6 500 ton pr. år i de mauritiske farvande. Hvis EF-fartøjernes årlige fangst i de mauritiske
farvande overstiger denne mængde, forhøjes ovennævnte bidrag
med 75 EUR for hvert ekstra ton, der tages. Det samlede finansielle bidrag fra Fællesskabet for tunfisk og tunfisklignende arter
kan dog ikke udgøre mere end det dobbelte af det i stk. 1
anførte beløb.

3.
Den første del af den finansielle modydelse, svarende til
292 500 EUR årligt, indbetales til statskassen på en konto, som
meddeles Europa-Kommissionens delegation på Mauritius efter
protokollens ikrafttræden. Den første rate betales senest den 1.
juni 2004 og de følgende rater i lige store årlige portioner
senest på årsdagen for protokollens ikrafttræden. Mauritius har
enekompetence med hensyn til anvendelsen af denne del af
modydelsen.

4.
Den anden del af den finansielle modydelse, svarende til
195 000 EUR årligt, øremærkes til finansiering af de foranstaltninger, der er nævnt i protokollens artikel 3.

Artikel 3
1.
Med henblik på at sikre udviklingen af et bæredygtigt og
ansvarligt fiskeri vil parterne ud fra en gensidig interesse

c) 15 000 EUR til tilsyn, kontrol og overvågning, herunder
systemet til overvågning af fartøjer (VMS).

3.
De beløb, som er anført i stk. 2, litra a) og c), stilles til
rådighed for Mauritius’ fiskeriministerium, når Europa-Kommissionen senest den 1. juni 2004 det første år og derefter senest
den 1. april de følgende år har modtaget et detaljeret årsprogram, inklusive en tidsplan, med angivelse af forventede mål for
de særlige aktiviteter i forbindelse med hver foranstaltning. Beløbene indbetales til statskassen på en konto, som meddeles
Europa-Kommissionens delegation på Mauritius efter protokollens ikrafttræden.

4.
Det beløb, der er anført under stk. 2, litra b), stilles til
rådighed for Mauritius' fiskeriministerium og indbetales, efterhånden som det bruges, på de mauritiske kompetente myndigheders bankkonti.

5.
Det mauritiske fiskeriministerium forelægger hvert år
senest tre måneder efter årsdagen for protokollens indgåelse
Europa-Kommissionens delegation på Mauritius en detaljeret
rapport om gennemførelsen af disse foranstaltninger og om
de opnåede resultater. Europa-Kommissionen forbeholder sig
ret til at anmode de mauritiske fiskerimyndigheder om yderligere oplysninger om disse resultater og på ny gennemgå de
pågældende betalinger på baggrund af den faktiske gennemførelse af foranstaltningerne.
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Artikel 4
Undlader Det Europæiske Fællesskab at foretage nogen af de i
artikel 2 og 3 fastsatte betalinger, kan Mauritius suspendere
anvendelsen af protokollen.
Artikel 5
Hvis alvorlige omstændigheder, som ikke skyldes naturfænomener, forhindrer udøvelsen af fiskeriaktiviteter i Mauritius'
fiskerizone, kan Det Europæiske Fællesskab suspendere betalingen af den finansielle modydelse efter forudgående drøftelser,
hvor dette er muligt, mellem de to parter inden for rammerne af
det fælles udvalg, der nedsættes i henhold til aftalens artikel 8.
Betalingen af den finansielle modydelse genoptages, når situationen atter er normal og efter drøftelser mellem de to parter
inden for rammerne af det fælles udvalg, der nedsættes i
henhold til aftalens artikel 8, hvorunder det bekræftes, at det
vil være muligt på ny at udøve fiskeri.

24.11.2004

Gyldigheden af licenser, der er udstedt til EF-fartøjer jf. aftalens
artikel 4, forlænges med en periode, som er lige så lang som
den periode, hvor fiskeriet var suspenderet.

Artikel 6
Bilaget til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Mauritius om fiskeri i de mauritiske farvande
ophæves hermed og erstattes af bilaget til nærværende protokol.

Artikel 7
Denne protokol med bilag træder i kraft på dagen for undertegnelsen.

Den anvendes fra den 3. december 2003.

24.11.2004
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BILAG
Betingelser for EF-fartøjers fiskeri i de mauritiske farvande
1. Formaliteter i forbindelse med ansøgning om og udstedelse af licenser
Ansøgningsproceduren for og udstedelsen af licenser, der gør det muligt for EF-fartøjer at drive fiskeri i de mauritiske
farvande, er som følger:

a) Europa-Kommissionen forelægger via sin delegation på Mauritius de mauritiske myndigheder en ansøgning
indgivet af rederen for hvert fartøj, der ønsker at udøve fiskeri i medfør af aftalen, senest 20 dage før datoen
for begyndelsen af den ønskede gyldighedsperiode. Ansøgningen udfærdiges på de formularer, som Mauritius
udleverer i dette øjemed, og hvoraf et eksemplar er vedlagt som tillæg 1.

b) Hver licens udstedes til rederen for et bestemt fartøj. Efter anmodning fra Europa-Kommissionen kan og, i tilfælde
af force majeure, skal licensen for dette fartøj erstattes med en licens til et andet EF-fartøj.

c) Licenserne udleveres af de mauritiske myndigheder til Europa-Kommissionens delegation på Mauritius.

d) Licensen skal til enhver tid forefindes om bord. Ved modtagelsen af den meddelelse om forskudsbetaling, som
Europa-Kommissionen sender til de mauritiske myndigheder, optager disse dog fartøjet på en liste, der sendes til
de mauritiske fiskerikontrolmyndigheder. Mens rederen afventer modtagelsen af licensen, kan han pr. telefax få en
kopi, som tillader fartøjet at fiske, indtil originalen modtages om bord, og som skal forefindes om bord.

e) De mauritiske myndigheder giver inden protokollens ikrafttrædelsesdato meddelelse om, hvorledes licensafgifterne
skal betales, og navnlig nærmere oplysninger om den bankkonto og valuta, der skal benyttes.

f) Rederen udpeger og udnævner en agent, som skal være bosiddende på Mauritius, og som skal være bemyndiget til
at repræsentere rederen i alle retlige anliggender. Rederen meddeler de mauritiske myndigheder navn og adresse på
sin agent.

2. Licensernes gyldighedsperiode og betaling
1) Forskudsbetalinger
For notfartøjer til tunfiskeri og langlinefartøjer med flydeline gælder licenserne i ét år. De kan fornyes.

Afgiften fastsættes til 25 EUR pr. t, der tages i de mauritiske farvande.

Licenserne for notfartøjer til tunfiskeri udstedes efter forskudsbetaling af et beløb på 2 000 EUR pr. år pr.
notfartøj til tunfiskeri svarende til afgifterne for 80 t pr. år, der tages i de mauritiske farvande.

Licenserne for langlinefartøjer med flydeline udstedes efter forskudsbetaling til Mauritius af et beløb på 1 550 EUR
pr. år for langlinefartøjer med flydeline på over 150 BRT og på 1 100 EUR for langlinefartøjer med flydeline på
150 BRT og derunder. Disse beløb svarer til afgifterne for henholdsvis 62 t og 44 t fangster pr. år i de mauritiske
farvande.

For linefartøjer gælder licenserne for tre, seks eller tolv måneder. Afgiften fastsættes i forhold til BRT som følger:
80 EUR pr. år pr. BRT pro rata temporis.

2) Endelig opgørelse
For notfartøjer til tunfiskeri og langlinefartøjer med flydeline udarbejder Europa-Kommissionen ved udgangen af
hvert kalenderår en endelig opgørelse over de skyldige afgifter for fiskeriåret på grundlag af de fangstopgørelser,
som rederne opstiller, og som bekræftes af videnskabelige institutter, der kontrollerer fangststatistikker, såsom IRD
(Office for Research and Development), IFREMER (Institut Français de Recherche et d’Exploitation de la Mer), IEO
(Det spanske oceanografiske institut), IPIMAR (Instituto Nacional das Pescas e do Mar) og internationale fiskeriorganisationer i Det Indiske Ocean, som de mauritiske myndigheder måtte udpege.
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Opgørelsen sendes til de mauritiske myndigheder senest den 15. marts det følgende år. De mauritiske myndigheder reagerer inden 30 dage efter modtagelsen af opgørelsen. Herefter fremsendes opgørelsen til rederne.
Rederne opfylder deres finansielle forpligtelser inden 30 dage fra modtagelsen af opgørelsen.
Er det beløb, der skyldes for det faktiske fiskeri, lavere end forskudsbetalingen, får rederen ikke forskellen godtgjort.
3. Omladning
Fartøjer kan omlade deres fangst på Mauritius afhængigt af deres interesser.
Al omladning, som finder sted i mauritiske havne, skal meddeles de mauritiske myndigheder 48 timer i forvejen.
4. Fangstopgørelser
Fartøjer, der har tilladelse til at udøve fiskeri i de mauritiske farvande efter aftalen, meddeler deres fangststatistikker til
de mauritiske myndigheder med en kopi til Europa-Kommissionens delegation på Mauritius efter følgende procedure:
Notfartøjer til tunfiskeri udfylder en fiskeriformular som vist i tillæg 2. Langlinefartøjer med flydeline udfylder en
fiskeriformular som vist i tillæg 3. Linefartøjer udfylder en fiskeriformular som vist i tillæg 4.
Fiskeriformularerne skal være fuldstændig læselige og underskrives af fartøjets kaptajn eller en repræsentant fra
rederiforeningen. Desuden skal de udfyldes af alle fartøjer, der har opnået en licens, selv hvis de ikke har udøvet
fiskeri.
Formularerne skal sendes til de mauritiske myndigheder senest 45 dage efter hvert fisketogt.
5. Meddelelser
Fartøjer på over 50 BRT giver, mindst én time før de sejler ind i eller forlader mauritisk farvand, og hver tredje dag,
mens de fisker i mauritisk farvand, en radiostation (hvis navn, kaldesignal og frekvens anføres i licensen) eller ved fax
(nr. 230-208-1929) eller e-post (fish@intnet.mu) meddelelse om deres position og den fangstmængde, de har om
bord.
6. Observatører
Alle fartøjer på over 50 BRT skal, hvis der anmodes herom fra de mauritiske myndigheders side, tage en observatør
udpeget af myndighederne ombord. Observatøren skal råde over alle faciliteter, der er nødvendige for udøvelsen af
hans hverv, herunder have adgang til alle rum og dokumenter. Observatøren må ikke opholde sig længere om bord
end nødvendigt, for at han kan udføre sine opgaver. Han behandles som en officer, mens han er om bord.
Han skal have passende bespisnings- og opholdsmuligheder, mens han befinder sig om bord. Observatørens løn og
sociale bidrag afholdes af Mauritius’ myndigheder.
Påmønstringshavnen og formaliteterne i forbindelse med påmønstringen aftales mellem rederen eller dennes agent og
de mauritiske myndigheder.
Forlader et fartøj med en mauritisk observatør om bord mauritisk farvand, træffes der alle fornødne foranstaltninger
til at sikre, at observatøren så hurtigt som muligt vender tilbage til Mauritius på rederens regning.
Rederen betaler via sin agent 14 EUR til de mauritiske myndigheder for hver dag, en observatør tilbringer om bord
på et fartøj i Mauritius’ fiskerizone.
Observatøren skal om bord:
— observere fiskerfartøjernes fiskeri
— kontrollere positionen for de fartøjer, der driver fiskeri
— udarbejde en fortegnelse over de anvendte fiskeredskaber
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— kontrollere de fangstdata vedrørende Mauritius’ fiskerizone, der er indført i logbogen
— udarbejde en aktivitetsrapport, som sendes til de mauritiske myndigheder.
Observatøren skal:
— træffe alle passende foranstaltninger til, at forholdene omkring hans påmønstring og ophold om bord ikke
afbryder eller lægger hindringer i vejen for fiskeriet
— respektere materiellet og udstyret om bord, og at alle skibspapirer er fortrolige.
7. Inspektion
Fartøjerne skal også tillade alt andet mauritisk inspektions- og overvågningspersonale om bord samt bistå dette
personale ved udførelsen af dets arbejde.
8. Påmønstring af søfarende
Ti mauritiske søfarende påmønstres af EF-fartøjerne.
Lokale søfarende, som påmønstres et EF-fartøj, gives en arbejdskontrakt, som indgås mellem fartøjets reder eller
dennes agent og den søfarende og/eller dennes fagforening eller hans repræsentant i forening med de mauritiske
kompetente myndigheder. Kontrakterne skal sikre de søfarende adgang til det sociale sikkerhedssystem, herunder livs-,
syge- og ulykkesforsikring. Lønniveauet for de lokale søfarende kan ikke være lavere end til lokale besætninger og under
ingen omstændigheder lavere end ILO’s standard.
En kopi af kontrakten gives til kontraktparterne og til de mauritiske myndigheder.
Hvis arbejdskontrakten indgås med rederens agent, skal rederens navn og flagstaten fremgå af kontrakten.
Rederen skal garantere de samme leve- og arbejdsvilkår om bord for påmønstrede lokale søfarende som for de
søfarende fra EF-lande.
Hvis de ikke påmønstres, betaler rederen et beløb svarende til den ikke-påmønstrede søfarendes løn i hele den
periode, som fisketogtet i de mauritiske farvande varer. Hvis fisketogtet varer mindre end en måned, betaler rederen
et beløb svarende til en måneds løn.
9. Fiskerizoner
For at undgå negative virkninger for mindre fiskeriaktiviteter på Mauritius må EF-notfartøjer til tunfiskeri og langlinefartøjer med flydeline ikke fiske inden for en afstand af 15 sømil målt fra basislinjen eller inden for en afstand af
tre sømil fra eventuelle anordninger til koncentration af fiskebestande, som de mauritiske myndigheder måtte have
udlagt, og hvis geografiske position er blevet meddelt rederens repræsentant eller agent.
Linefartøjer må kun fiske på deres traditionelle fangstpladser, nemlig Soudan Bank og East Soudan Bank.
10. Leverancer til tunfiskeforarbejdningsindustrien
EF-fartøjerne til tunfiskeri forpligter sig til at sælge en del af deres fangst til den mauritiske tunfiskeforarbejdningsindustri til en pris, der fastsættes ved fælles overenskomst mellem EF-fartøjernes redere og ejerne af den mauritiske
tunfiskeforarbejdningsindustri.
11. Sanktioner
Med forbehold af eventuelle sanktioner, der er fastsat i mauritisk lovgivning, kan manglende overholdelse af protokollens og dette bilags bestemmelser samt mauritisk lovgivning medføre suspendering, tilbagekaldelse eller ikkefornyelse af det pågældende fartøjs fisketilladelser. Inden iværksættelse af eventuelle sanktioner tager de mauritiske
myndigheder behørigt hensyn til forseelsens alvor og anvender princippet om forholdsmæssighed. Suspendering eller
tilbagekaldelse af en fisketilladelse regnes for force majeure for så vidt angår punkt 1, litra b).
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Europa-Kommissionens delegation på Mauritius underrettes inden 24 timer om en suspendering, tilbagekaldelse eller
ikke-fornyelse af en licens med en kort beskrivelse af sagsforholdet.
12. Opbringning af fartøjer
1) Fremsendelse af oplysninger
Det mauritiske fiskeriministerium underretter inden for en frist på 48 timer Europa-Kommissionens delegation på
Mauritius og flagstaten om alle opbringelser af EF-fartøjer, der driver fiskeri i henhold til fiskeriaftalen, i Mauritius
fiskerizone, og fremsender en kortfattet rapport om omstændighederne ved og årsagerne til opbringelsen.
Kommissionens delegation og flagstaten holdes løbende underrettet om indledte foranstaltninger og pålagte
sanktioner.
2) Bilæggelse af strid i forbindelse med opbringning
Ifølge fiskeriloven og de relevante regler kan overtrædelser afgøres:
a) enten ved forlig, hvorved bødens størrelse fastlægges efter minimums- og maksimumstallene i den mauritiske
lovgivning
b) eller ved retssag, hvis intet forlig er muligt, efter mauritisk lov.
3) Fartøjet frigives og dets besætning kan forlade havnen:
a) enten så snart den forpligtelse, der følger af forliget, er opfyldt mod fremlæggelse af kvittering for bilæggelsen
af striden eller
b) mod fremlæggelse af bevis for, at der er stillet en bankgaranti i afventning af retssagens afslutning.
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Tillæg 1
ANSØGNING OM FISKERILICENS FOR ET UDENLANDSK FARTØJ
Ansøgerens navn: ..................................................................................................................................................................................................
Ansøgerens adresse: ..............................................................................................................................................................................................
Befragterens navn og adresse, hvis dette afviger fra ovenstående: ........................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
Navn og adresse på en agent på Mauritius: ................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
Fartøjets navn: ........................................................................................................................................................................................................
Fartøjstype: ..............................................................................................................................................................................................................
Registreringsland: ...................................................................................................................................................................................................
Hjemstedshavn og registreringsnummer: .......................................................................................................................................................
Fiskerfartøjets kendingsbogstaver og -nummer: ..........................................................................................................................................
Radiokaldesignal og frekvens: ...........................................................................................................................................................................
Fartøjets faxnummer: ...........................................................................................................................................................................................
Fartøjets længde: ....................................................................................................................................................................................................
Fartøjets bredde: ....................................................................................................................................................................................................
Maskintype og -effekt: .........................................................................................................................................................................................
Fartøjets bruttoregistertonnage: .........................................................................................................................................................................
Fartøjets nettoregistertonnage: ...........................................................................................................................................................................
Mindste besætning: ...............................................................................................................................................................................................
Fiskeritype: ...............................................................................................................................................................................................................
Arter, der vil blive fisket efter: .........................................................................................................................................................................
Ønsket gyldighedsperiode: ..................................................................................................................................................................................
Jeg bekræfter herved, at ovenstående oplysninger er korrekte.
Dato: ............................................................................................... Underskrift: ...............................................................................................
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Tillæg 3
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I ALT

Antal timer

Antal fangsttimer

Fiskeart

Landingshavn:

Fiskemetode:

Måned

År

I alt

DA

1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
12/
13/
14/
15/
16/
17/
18/
19/
20/
21/
22/
23/
24/
25/
26/
27/
28/
29/
30/
31/

Bredde

Fiskeriområde

Længde

Bruttotonnage:

Nationalitet (flag):

Dato

Maskineffekt:

Fartøjets navn:

LINEFISKERI

Tillæg 4
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2004/2004
af 23. november 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

(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
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.

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 24. november 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 23. november 2004.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug
og udvikling af landdistrikterne

(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 23. november 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af
indgangsprisen for visse frugter og grøntsager
(EUR/100 kg)
KN-kode

Tredjelandskode (1)

0702 00 00

052
070
204
999

119,4
62,9
92,3
91,5

0707 00 05

052
204
999

104,6
41,8
73,2

0709 90 70

052
204
999

100,2
92,7
96,5

0805 20 10

204
999

58,7
58,7

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

052
624
999

73,2
79,4
76,3

0805 50 10

052
388
524
528
999

47,2
49,8
65,7
21,1
46,0

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388
400
404
720
800
999

139,3
80,8
103,4
67,1
194,4
117,0

0808 20 50

720
999

69,7
69,7

Fast importværdi

(1) Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11).
Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2005/2004
af 23. november 2004
om udstedelse af licenser for import af hvidløg for kvartalet fra den 1. december 2004 til den 28.
februar 2005
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28.
oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og
grøntsager (1),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
565/2002 af 2. april 2002 om fastsættelse af ordningen for
forvaltning af toldkontingenter og om indførelse af en
ordning med oprindelsescertifikater for hvidløg fra tredjelande (2), særlig artikel 8, stk. 2, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

De mængder, hvortil der er blevet søgt om licens af de
traditionelle importører den 17., 18. og 19. november
2004 i henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr.
565/2002, overstiger de mængder, der er tilgængelige for
produkter med oprindelse i Argentina.

(2)

Det bør derfor afgøres, hvorvidt de licensansøgninger,
som Kommissionen har modtaget den 22. november
2004, kan imødekommes, og der bør efter importørkategorierne og produkternes oprindelse fastsættes datoer

for, hvor længe udstedelsen af licenser bør være suspenderet —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Til de ansøgninger om importlicenser, der er indgivet i henhold
til artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 565/2002 den 17., 18.
og 19. november 2004, og som Kommissionen har modtaget
den 22. november 2004, tildeles den procentvise del af den
anmodede mængde, som er angivet i bilag I til denne forordning.
Artikel 2
For de pågældende importørkategorier og oprindelsessteder
afvises de ansøgninger om importlicenser indgivet i henhold
til artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 565/2002, som
vedrører kvartalet fra den 1. december 2004 til den 28.
februar 2005, og som er indgivet efter den 19. november
2004 og før den dato, der er angivet i bilag II til denne forordning.
Artikel 3
Denne forordning træder i kraft den 24. november 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 23. november 2004.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug
og udvikling af landdistrikterne

(1) EFT L 297 af 21.11.1996, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 47/2003 (EFT L 7 af 11.1.2003, s. 64).
(2) EFT L 86 af 3.4.2002, s. 11. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
537/2004 (EUT L 86 af 24.3.2004, s. 9).
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BILAG I

Tildeling i %
Produktets oprindelse
Kina

Tredjelande, ekskl.
Kina og Argentina

Argentina

— traditionelle importører
(artikel 2, litra c), i forordning (EF)
nr. 565/2002)

—

—

52,212

— nye importører
(artikel 2, litra e), i forordning (EF)
nr. 565/2002)

—

—

—

»X«: For denne oprindelse er der intet kontingent for det pågældende kvartal.
»—«: Kommissionen har ikke modtaget nogen ansøgning om licens.

BILAG II

Datoer
Produktets oprindelse

Kina

Tredjelande, ekskl. Kina
og Argentina

Argentina

— traditionelle importører
(artikel 2, litra c), i forordning (EF)
nr. 565/2002)

28.2.2005

—

28.2.2005

— nye importører
(artikel 2, litra e), i forordning (EF)
nr. 565/2002)

28.2.2005

3.1.2004

28.2.2005

DA
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II
(Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS HENSTILLING
af 4. oktober 2004
om tekniske retningslinjer for prøvetagning og detektion af genetisk modificerede organismer og
materiale fremstillet af genetisk modificerede organismer, der udgør eller indgår i produkter, inden
for rammerne af forordning (EF) nr. 1830/2003
(EØS-relevant tekst)

(2004/787/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER —

som henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 211, andet led, og

som tager følgende i betragtning:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1830/2003 af 22. september 2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder
fremstillet af genetisk modificerede organismer og om ændring af direktiv 2001/18/EF (1) indfører
et system for videregivelse og opbevaring af oplysninger mellem virksomhederne på alle stadier i
markedsføringen af produkter, der indeholder eller består af genetisk modificerede organismer, i det
følgende benævnt »GMO’er«, eller fødevarer og foder fremstillet af GMO’er, men indeholder ikke krav
om, at virksomhederne på hvert stadium i markedsføringen skal udtage prøver fra og analysere
produkter for forekomsten af GMO’er eller materiale fremstillet af GMO’er.

(2)

I medfør af artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1830/2003 skal medlemsstaterne imidlertid sørge
for, at tilsyns- og andre kontrolforanstaltninger, herunder prøvetagning og analyse (kvalitativ og
kvantitativ), gennemføres i nødvendigt omfang for at sikre, at forordningen efterkommes.

(3)

For at fremme en samordnet tilgang til gennemførelsen af disse tilsyns- og kontrolforanstaltninger
skal der i henhold til artikel 9, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1830/2003 opstilles tekniske retningslinjer
for prøvetagning af og analyse for forekomsten af GMO’er og fødevare- og fodermaterialer, der er
fremstillet af GMO'er, i produkter.

(4)

Disse retningslinjer omfatter produkter, som er tilladt med henblik på markedsføring, men
indskrænker ikke artikel 4, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF (2), hvad
angår GMO’er, som ikke er tilladt i Den Europæiske Union.

(1) EUT L 268 af 18.10.2003, s. 24.
(2) EFT L 106 af 17.4.2001, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1830/2003.
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(5)

Prøvetagning og detektion bør udføres på grundlag af pålidelige videnskabelige og statistiske protokoller, så der kan opnås et passende konfidensniveau for detektion af GMO’er eller materiale fremstillet af GMO’er.

(6)

Under udarbejdelsen af retningslinjerne er udvalget i artikel 30 i direktiv 2001/18/EF blevet hørt, og
der er taget hensyn til det arbejde, der er udført af medlemsstaternes kompetente myndigheder, Den
Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed og EF-referencelaboratoriet.

(7)

For tilfælde, hvor partier af ikke-genetisk modificerede frø eller andet planteformeringsmateriale skal
opfylde standarder for utilsigtet eller teknisk uundgåelig forekomst af genetisk modificerede frø eller
andet planteformeringsmateriale, bør der som led i den relevante lovgivning om frø og andet planteformeringsmateriale opstilles en retligt bindende protokol for prøvetagning af og analyse for forekomst af genetisk modificerede frø eller andet planteformeringsmateriale; denne protokol bør i
nødvendigt omfang også tjene som grundlag for prøvetagning og analyse af andre genetisk modificerede afgrødearter, som ikke er omfattet af ovennævnte lovgivning —

HENSTILLER:

I. GENERELLE PRINCIPPER

1.

For at opfylde kravene i artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1830/2003 bør medlemsstaterne tage
følgende i betragtning:

a) virksomhedernes hidtidige overholdelse af lovgivningen på området

b) pålideligheden af eventuel kontrol, som virksomhederne allerede har foretaget

c) tilfælde, hvor der er mistanke om tilsidesættelse af lovgivningen

d) at de anvendte midler står i forhold til de specifikke mål, navnlig i lyset af de indvundne erfaringer

e) graden af heterogenitet og det led i forsyningskæden, hvor analysen foretages.

2.

Officiel kontrol bør udføres uden varsel, dog ikke i tilfælde, hvor forudgående anmeldelse til den
pågældende virksomhed er påkrævet.

3.

Officiel kontrol bør udføres på alle stadier af produktionen, forarbejdningen, oplagringen og distributionen af produkter, der indeholder eller kan indeholde GMO’er eller fødevarer og foderstoffer
fremstillet af GMO’er, også på indpassagestedet ved import (1).

(1) Ifølge artikel 9, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1830/2003 skal foreliggende relevante oplysninger om GMO’er, som ikke
er tilladt i EU, indføres i et centralt register.
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4.

Ved den officielle kontrol bør der ikke gøres forskel på produkter, der er bestemt til eksport uden for
Fællesskabet, og produkter, der er bestemt til markedsføring inden for Fællesskabet.

5.

Virksomheder, hvis produkter er genstand for prøvetagning og analyse, kan anmode om yderligere
udtalelse. Officielle organer bør indsamle et tilstrækkeligt antal kontraprøver til håndhævelses- og
referenceformål med henblik på at sikre virksomhederne klageret og ret til at indhente yderligere
udtalelse i overensstemmelse med national lovgivning.

6.

Der kan anvendes andre prøvetagningsmetoder end dem, der anbefales i disse retningslinjer.

7.

Der kan anvendes andre analysemetoder end dem, der anbefales i disse retningslinjer, forudsat at de
pågældende metoder er godkendt af det ved forordning (EF) nr. 1829/2003 oprettede EF-referencelaboratorium.

8.

Medlemsstaterne bør sikre, at der udføres officiel kontrol med henblik på at opfylde målene i
forordning (EF) nr. 1830/2003, dog med forbehold af specifikke krav i EU-lovgivningen om fødevare- og foderkontrol og anden kontrol, navnlig direktiv 95/53/EF om principperne for tilrettelæggelse af offentlig kontrol på foderstofområdet, Rådets direktiv 70/373/EØF af 20. juli 1970 om
indførelse af fællesskabsprøveudtagningsmåder og analysemetoder for så vidt angår den officielle
kontrol med foderstoffer, direktiv 89/397/EØF om offentlig kontrol med levnedsmidler og direktiv
93/99/EØF om supplerende bestemmelser vedrørende offentlig kontrol med levnedsmidler.

II. DEFINITIONER

a)

Ved »parti« forstås en afgrænset, nærmere angivet mængde materiale.

I de følgende definitioner er der taget hensyn til den type materiale, partiet består af; definitionerne er
i overensstemmelse med ISTA-reglerne og ISO-standard 6644 og 13690 samt FAO (internationale
standarder for plantesundhedsforanstaltninger):

Frøparti: en nærmere angivet, fysisk identificerbar og homogen mængde frø, som ikke overskrider
den maksimale partistørrelse som defineret i frødirektiverne, og som udgør en hel eller en del af en
sending.

Parti af andet planteformeringsmateriale: et antal enheder af et enkelt produkt, der kan identificeres på
grundlag af homogen sammensætning, oprindelse osv., som ikke overskrider den maksimale partistørrelse som defineret i lovgivningen om andet planteformeringsmateriale, og som udgør en hel eller
en del af en sending.

Parti fødevare- og foderprodukter: produktmængde, der afsendes eller modtages samlet, og som er
omfattet af en kontrakt eller et forsendelsesdokument.

b)

Enkeltprøve: lille produktmængde af en given størrelse udtaget fra hvert enkelt prøvetagningspunkt i
partiet i hele dettes dybde (statisk prøvetagning) eller udtaget fra produktstrømmen i et nærmere
angivet tidsrum (prøvetagning af fritflydende produkter).

c)

Arkiv-enkeltprøve: enkeltprøve, der opbevares i et givet tidsrum med henblik på yderligere analyse.
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d)

Samleprøve: produktmængde fremstillet ved sammensætning og blanding af enkeltprøver udtaget fra et
givet parti.

e)

Laboratorieprøve: produktmængde taget fra samleprøven med henblik på laboratoriekontrol og
-analyse.

f)

Analyseprøve: homogeniseret laboratorieprøve, der enten består af hele laboratorieprøven eller en
repræsentativ del heraf.

g)

Kontraprøve: prøve, der opbevares i et givet tidsrum til håndhævelses- og referenceformål.

h)

Procentdel genetisk modificeret DNA: antallet af genetisk modificerede DNA-kopier i forhold til antallet
af taxonspecifikke DNA-kopier, beregnet i procent på grundlag af haploide genomer.

III. PRINCIPPER FOR PRØVETAGNINGSPROTOKOLLER

1.

Ved tilsyn og kontrol med, om virksomhederne overholder artikel 4 og 5 i forordning (EF) nr.
1830/2003, bør medlemsstaterne følge retningslinjerne vedrørende prøvetagningsprotokoller for
produkter, der består af, indeholder eller er fremstillet af GMO’er.

2.

Det ved forordning (EF) nr. 1829/2003 oprettede EF-referencelaboratorium og de laboratorier, der på
nationalt plan er udpeget til Det Europæiske Net af GMO-laboratorier, i det følgende benævnt
»ENGL«, vil yde yderligere vejledning og bistand vedrørende prøvetagningsmetoder, der er omfattet
af denne henstilling.

3.

Der bør anvendes harmoniserede prøvetagningsprocedurer til at vurdere forekomsten af GMO’er.
Disse procedurer bør anvendes på partier af frø og andet planteformeringsmateriale, fødevarer,
foder og landbrugsprodukter.

4.

De følgende prøvetagningsprocedurer skal sikre, at de indsamlede og analyserede prøver er repræsentative for de forskellige produkttyper, der undersøges. Mens prøvetagningsprotokoller for påvisning af forekomst af genetisk modificerede frø og andet planteformeringsmateriale i frøpartier bør
udarbejdes i overensstemmelse med den relevante lovgivning om frø eller andet planteformeringsmateriale, beskrives prøvetagningsmetoderne for bulkprodukter og fødevarer og foder i hvert sit
afsnit, hvor de produktspecifikke egenskaber tages i betragtning.

IV. PRØVETAGNINGSPROTOKOLLER

1.

Prøvetagning af partier af frø og andet planteformeringsmateriale
I dette afsnit beskrives detektion af genetisk modificerede frø eller andet planteformeringsmateriale i
partier af frø eller andet planteformeringsmateriale af ikke-genetisk modificerede sorter eller kloner og
detektion af genetisk modificerede frø eller andet planteformeringsmateriale, der stammer fra en
anden transformationsbegivenhed end den, der er angivet for det pågældende parti af frø eller
andet planteformeringsmateriale af en genetisk modificeret sort eller klon.
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Prøver bør udtages efter gængse internationale metoder og i forekommende tilfælde fra partistørrelser
som fastsat i Rådets direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 68/193/EØF, 92/34/EØF, 98/56/EØF,
1999/105/EF, 2002/54/EF, 2002/55/EF, 2002/56/EF, 2002/57/EF. De generelle principper og
metoder for prøvetagning af frø og andet planteformeringsmateriale bør være i overensstemmelse
med Det Internationale Frøkontrolforbunds (ISTA) regler og den dertil hørende ISTA Handbook on
Seed Sampling.

Prøvetagnings- og analysemetoderne for frø og andet planteformeringsmateriale bør opfylde kravene
i den relevante lovgivning om frø og andet planteformeringsmateriale, hvad statistiske risici angår.
Kvalitetsniveauet for partier af frø eller andet planteformeringsmateriale og den hermed forbundne
statistiske usikkerhed fastsættes i forhold til tærskelværdierne for GMO’er og relaterer sig til antallet af
genetisk modificerede DNA-kopier i forhold til antallet af taxonspecifikke DNA-kopier, beregnet i
procent på grundlag af haploide genomer.

2.

Prøvetagning af landbrugsbulkprodukter
Prøvetagningsprotokollen er baseret på en totrinsprocedure, hvorved der om nødvendigt kan udarbejdes skøn over forekomsten af GMO og usikkerheden herpå udtrykt som standardafvigelse, uden at
der kræves antagelser om GMO’ernes mulige heterogenitet.

Til vurdering af standardafvigelsen bør der først fremstilles en samleprøve, hvorefter den heraf
udtagne analyseprøve analyseres for forekomst af genetisk modificerede materialer. Ligger analyseresultatet tæt på den fastsatte tærskelværdi (± 50 % af dens værdi), bør de individuelle arkiv-enkeltprøver analyseres med henblik på at bestemme usikkerheden.

Følgende dokumenter bør tages i betragtning:

a) ISO standard 6644 (2002)

b) ISO standard 13690 (1999)

c) ISO standard 5725 (1994)

d) ISO standard 2859 (1985)

e) ISO standard 542 (1990)

2.1.

Protokol for prøvetagning fra partier af landbrugsbulkprodukter
Det anbefales, at prøvetagning af bulkprodukter (korn, oliefrø) finder sted efter de generelle prøvetagningsprincipper og -metoder i ISO standard 6644 og 13690. Ved prøvetagning af fritflydende
produkter bør prøvetagningsperioden, i overensstemmelse med ISO standard 6644, fastsættes som:
samlet lossetid/samlet antal enkeltprøver. Ved statisk prøvetagning bør enkeltprøver udtages ved
særlige prøvetagningspunkter. Disse prøvetagningspunkter bør fordeles ensartet i hele partiet, i overensstemmelse med principperne i ISO 13690. Antallet af enkeltprøver eller prøvetagningspunkter
(hvor enkeltprøver til fremstilling af samleprøve og arkiv-enkeltprøver tages) afhænger af partistørrelsen:
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Partistørrelse i tons
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Samleprøvens størrelse i kg

Antal enkeltprøver

≤ 50

5

10

100

10

20

250

25

50

≥ 500

50

100

Ved partier fra 50 til 500 tons bør samleprøven udgøre 0,01 % af det samlede parti. Ved partier
under 50 tons bør samleprøven være på 5 kg. Ved partier over 500 tons bør samleprøven være på
50 kg. Der bør ved hvert prøvetagningsinterval (systematisk prøvetagning) eller ved hvert prøvetagningspunkt (statisk prøvetagning) udtages en enkeltprøve på 1 kg, som deles i to portioner a 0,5 kg:
den ene anvendes som enkeltprøve til fremstilling af samleprøven, og den anden opbevares som
arkiv-enkeltprøve.

Prøvetagning af materialer, der er større end korn (f.eks. frugt, rhizomer, kartofler), bør ske i overensstemmelse med ISO standard 2859. Prøvetagning af oliefrø bør ske i overensstemmelse med ISO
standard 542.

2.2.

Protokol for forberedelse af analyseprøver
Der anbefales en flertrinnet protokol med henblik på at minimere omkostningerne og maksimere den
statistiske værdi i overensstemmelse med forud fastsatte acceptniveauer.

Først fremstilles en samleprøve ved at samle de enkeltprøver, der er udtaget i overensstemmelse med
punkt 2.1, og blande dem grundigt efter procedurerne i ISO standard 13690 og 6644.

Samleprøven anvendes til at fremstille en analyseprøve efter procedurerne i ISO standard 13690 og
6644, og analyseres for forekomst af GMO’er efter de i afsnit V omhandlede »analyseprotokoller/testmetoder«. Ligger analyseresultatet tæt på den fastsatte tærskelværdi (tærskelværdi ± 50 % af dens
værdi), kan det være nødvendigt at bestemme usikkerheden herpå (punkt 2.3 omhandler en protokol
til bestemmelse af denne usikkerhed).

2.3.

Protokol til bestemmelse af usikkerhed
Er der — som det vil være tilfældet ved mindre partier — kun 20 eller færre arkiv-enkeltprøver til
rådighed, bør alle prøverne analyseres hver for sig, og der bør træffes afgørelse om eventuel mærkning.

Er der flere end 20 arkiv-enkeltprøver til rådighed, bør der tilfældigt vælges 20 prøver, som analyseres hver for sig for forekomst af GMO'er. Analyseresultaterne fra disse 20 prøver anvendes til at
vurdere partiets GMO-indhold og usikkerheden herpå udtrykt som standardafvigelse. Hvis usikkerheden på analysen af de 20 prøver er acceptabel, kræves der ingen yderligere analyse af de resterende
arkiv-enkeltprøver. Er usikkerheden derimod ikke acceptabel, bør der foretages en yderligere analyse
af de resterende arkiv-enkeltprøver.

Hvor mange yderligere prøver der skal analyseres, bør fastsættes fra gang til gang, alt efter det
usikkerhedsniveau, der er beregnet på grundlag af de første 20 prøver.
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Den sekventielle analyse bør indstilles, når det ene af eller begge følgende forhold gør sig gældende:

— Partiets beregnede GMO-indhold (det gennemsnitlige GMO-indhold af de analyserede arkiv-enkeltprøver) er over eller under den fastsatte tærskelværdi ± 50 % af dens værdi.

— Usikkerheden på det undersøgte partis GMO-indhold ligger på et acceptabelt niveau (± 50 % af det
gennemsnitlige analyseresultat).

Når alle prøver er analyseret, bør der træffes afgørelse om eventuel mærkning.

2.4.

Protokol for prøvetagning fra partier af fødevarer og foder
Prøvetagning af færdigpakkede fødevarer og foderprodukter bør udføres efter procedurerne i ISO
2859.

Prøvetagning af ikke-færdigpakkede fødevarer og foderprodukter bør udføres efter den i afsnit 2.1
omhandlede protokol.

V. ANALYSEPROTOKOLLER/TESTMETODER

1.

Det ved forordning (EF) nr. 1829/2003 oprettede EF-referencelaboratorium og de laboratorier, der på
nationalt plan er udpeget til ENGL, vil yde yderligere vejledning og bistand vedrørende de analysemetoder, der er omfattet af denne henstilling.

2.

Krav til laboratorierne
Laboratorier i medlemsstaterne, der udfører analyser i overensstemmelse med denne henstilling, bør
være akkrediteret i overensstemmelse med EN ISO/IEC 17025/1999 eller certificeret i overensstemmelse med en passende ordning og bør regelmæssigt deltage i præstationsprøvningsordninger, der
afholdes eller samordnes af nationalt eller internationalt anerkendte laboratorier og/eller af nationale
eller internationale organisationer.

Analyse af fødevarer i overensstemmelse med denne henstilling bør udføres af laboratorier, der
opfylder kravene i artikel 3 i direktiv 93/99/EØF.

Den analytiske undersøgelse af prøverne bør udføres i overensstemmelse med de generelle laboratorie- og procedurekrav i udkastet til europæisk standard prEN ISO 24276:2002.

3.

Forberedelse af analyseprøver
Ved udtagning af prøver er målet at opnå en repræsentativ og homogen laboratorieprøve uden risiko
for sekundær kontamination. Medlemsstaterne bør anvende udkastet til europæisk standard prEN ISO
24276:2002 og prEN ISO 21571:2002, som beskriver metoder til homogenisering af laboratorieprøven, reduktion af laboratorieprøven til testprøven, forberedelse af testprøven og ekstraktion af
målanalysand.

Udtagning af frøprøver bør ske i overensstemmelse med ISTA’s International Rules for Seed Testing.
Udtagning af prøver af planteformeringsmateriale bør ske i overensstemmelse med gængse internationale metoder, hvis sådanne findes.
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Analyse
Der findes ikke med den nuværende videnskabelige viden én enkelt metode, der kan bruges til at
detektere og kvantificere alle GMO’er eller fødevare- eller fodermaterialer fremstillet af GMO’er, der er
godkendt med henblik på markedsføring.

Der findes imidlertid forskellige prøvestrategier, som kan ventes at give lige så pålidelige resultater. De
kan bestå af en eller en kombination af følgende metoder:

a) Kvalitative metoder, som kan være specifikke i forhold til transformationsbegivenheden, konstruktionen eller det genetiske element.

b) Kvantitative metoder, som kan være specifikke i forhold til transformationsbegivenheden,
konstruktionen eller det genetiske element.

Det kan være hensigtsmæssigt at begynde med en screeningmetode for at undersøge, om der forekommer GMO’er eller ej. Ved positivt resultat bør der anvendes særlige metoder, alt efter om det
drejer sig om en genkonstruktion og/eller en transformationsbegivenhed. Findes der forskellige
GMO’er med den samme genkonstruktion på markedet, anbefales det stærkt at benytte en
metode, der er specifik i forhold til transformationsbegivenheden. Resultaterne af den kvantitative
analyse bør udtrykkes som antallet af genetisk modificerede DNA-kopier i forhold til antallet af
taxonspecifikke DNA-kopier, beregnet i procent på grundlag af haploide genomer. Hvis det er
muligt, bør laboratorierne anvende en metode, der er valideret i overensstemmelse med internationalt
anerkendte kriterier (f.eks. ISO 5725/1994 eller IUPAC’s harmoniserede protokol), og anvende certificeret referencemateriale.

En ajourført liste over validerede metoder, herunder validerede metoder, der er anmeldt til Codex
Alimentarius, kan hentes på http://biotech.jrc.it.

5.

Mangel på validerede metoder
Findes der ingen validerede metoder, f.eks. til undersøgelse af, om der forekommer GMO’er eller ej,
bør medlemsstaternes laboratorier udføre en intern validering af metoden i overensstemmelse med
internationalt anerkendte kriterier. Findes der ingen validerede metoder for den matrix, der skal
analyseres, anbefales det, at der fra databasen på http://biotech.jrc.it vælges en metode, som er
valideret på grundlag af en lignende matrix eller et lignende råmateriale. Inden en sådan metode
anvendes, bør den afprøves på den pågældende matrix.

6.

Udtryk og fortolkning af analyseresultaterne
Ved kvalitative metoder er detektionsgrænsen (limit of detection — LOD) det laveste niveau af
analysanden, som kan detekteres med pålideligt resultat, forudsat at antallet af kopier af måltaxonets
genom er kendt.

Ved kvantitative metoder er kvantificeringsgrænsen (limit of quantification — LOQ) det laveste
niveau af analysanden, som kan kvantificeres med pålideligt resultat, forudsat at antallet af kopier
af måltaxonets genom er kendt. Resultaterne af den kvantitative analyse bør udtrykkes som antallet af
genetisk modificerede DNA-kopier i forhold til antallet af taxonspecifikke DNA-kopier, beregnet i
procent på grundlag af haploide genomer. Er indholdet af den genetisk modificerede målsekvens
under kvantificeringsgrænsen (LOQ), skal resultaterne kun udtrykkes kvalitativt.

Det anbefales, at resultaterne fortolkes i overensstemmelse med anvisningerne i udkastet til europæisk
standard prEN ISO 24276:2002.
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VI. AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Prøveudtagnings- og detektionsmetoderne, herunder relevante protokoller og dokumenter, bør videreudvikles og forbedres under hensyntagen til eventuelle ændringer i tærskler og tærskelværdier fastsat i medfør
af artikel 12, 24 og 47 i forordning (EF) nr. 1829/2003, artikel 21, stk. 2 og 3, i direktiv 2001/18/EF og
anden fællesskabslovgivning, den i artikel 12 i forordning (EF) nr. 1830/2003 omhandlede rapport om
samme forordnings gennemførelse, den teknologiske udvikling og udviklingen i de internationale fora.
Udfærdiget i Bruxelles, den 4. oktober 2004.
På Kommissionens vegne
Margot WALLSTRÖM

Medlem af Kommissionen
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DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

KODIFICERET UDGAVE AF EØSU’s FORRETNINGSORDEN
(træder i kraft den 24. oktober 2004)
(2004/788/EF, Euratom)

Denne udgave samarbejder:
— Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs forretningsorden, der blev vedtaget på plenarforsamlingen den 17.
juli 2002 (EFT L 268 af 4. oktober 2002), og
— de ændringer, som følger af nedenstående akter:
(1) ændring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs forretningsorden af 27. februar 2003
(2) ændring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs forretningsorden af 31. marts 2004
Denne udgave er udarbejdet af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs Generalsekretariat, som har indarbejdet
de forskellige ændringer, som blev vedtaget på EØSU’s plenarforsamling. De artikler i forretningsordenen, som er blevet
ændret, er efter artikelnummeret markeret med en parentes, der indeholder et tal svarende til nummereringen af
ovennævnte ændringer.

PRÆAMBEL

1.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU)
repræsenterer de forskellige økonomiske og sociale grupperinger
i det organiserede civilsamfund. EØSU er et rådgivende institutionelt organ og blev oprettet i medfør af Rom-traktaten i 1957.

2.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs rådgivende funktion indebærer, at dets medlemmer, og dermed de
organisationer, som de repræsenterer, får mulighed for at
deltage i Fællesskabets beslutningsproces. I EØSU brydes ofte
diametralt modsatte opfattelser, og dialogen mellem EØSU's
medlemmer involverer ikke kun arbejdsmarkedets parter i traditionel forstand, dvs. arbejdsgiverne (Gruppe I) og lønmodtagerne (Gruppe II), men også alle de øvrige interessegrupper i
erhvervs- og samfundslivet, som er repræsenteret i EØSU
(Gruppe III). Den sagkundskab, dialog og søgen efter at bøje
synspunkterne mod hinanden, som her kommer til udfoldelse,
er med til at fremme kvaliteten og troværdigheden i Fællesskabets politiske beslutningstagning, fordi den herigennem bliver
mere forståelig og acceptabel for EU's borgere, og til at øge den
gennemsigtighed, som er uomgængelig nødvendig for demokratiet.

organiserede civilsamfunds repræsentanter og samtidig deres
fremmeste talerør i forhold til EU's institutioner.

4.
Som forum for debat og formulering af konkrete
budskaber bidrager Det Europæiske Økonomiske og Sociale
Udvalg til mere demokrati i Den Europæiske Union og i relationerne mellem EU og de økonomiske og sociale interessegrupper i tredjelande. På den måde er EØSU med til at
udvikle en ægte europæisk bevidsthed.

5.
For at løfte disse opgaver vedtog EØSU i medfør af artikel
260, stk. 2, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab den 17. juli 2002 følgende forretningsorden:

AFSNIT I
UDVALGETS ORGANISATION
KAPITEL I

Første indkaldelse af udvalget
Artikel 1

3.
EØSU varetager en specifik funktion i EU's institutionelle
system. Det er det vigtigste samlings- og debatforum for det

1.
år.

Udvalget udøver sin virksomhed i mandatperioder på fire
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2.
Efter nybeskikkelsen hvert fjerde år indkaldes Udvalget af
sit ældste medlem og træder så vidt muligt sammen senest en
måned efter, at medlemmerne har modtaget meddelelse om
Rådets beslutning om deres udnævnelse.

24.11.2004

Artikel 4
1.
På sit første møde, som afholdes i henhold til artikel 1,
vælger Udvalget under aldersformandens ledelse af sin midte en
formand, to næstformænd, formændene for de faglige sektioner
og de øvrige præsidiemedlemmer, der ikke er gruppeformænd,
for en periode på to år regnet fra mandatperiodens begyndelse.

Artikel 2
1.
Udvalget omfatter følgende organer: forsamlingen, præsidiet, formanden og de faglige sektioner.

2.
Udvalget er opdelt i tre grupper, hvis sammensætning og
rolle er fastsat i artikel 27.

KAPITEL II

Præsidiet

2.
Under aldersformandens ledelse kan der kun forhandles
om spørgsmål vedrørende valg til disse poster.

Artikel 5
Den afgående formand indkalder til et møde, på hvilket
Udvalget vælger nyt præsidium for de sidste to år af den fireårige mandatperiode. Mødet ledes af den afgående formand og
holdes i begyndelsen af plenarforsamlingen i den måned, hvor
det første præsidiums mandatperiode udløber.

Artikel 3 (2)
1.
Præsidiet har 37 medlemmer; alle medlemsstater skal være
repræsenteret.

2.

Præsidiet består af:

a) formanden, de to næstformænd og 25 medlemmer valgt
direkte af forsamlingen

b) de tre gruppeformænd valgt i henhold til artikel 27

c) de seks faglige sektioners formænd.

Artikel 6
1.
Forsamlingen kan af sin midte nedsætte en forberedende
kommission bestående af en repræsentant for hver medlemsstat,
som under overholdelse af artikel 3 modtager kandidaturer og
forelægger forsamlingen en kandidatliste.

2.
Udvalget træffer i overensstemmelse med bestemmelserne
i denne artikel afgørelse om listen eller listerne over kandidater
til præsidiet og formandskabet.

3.
Udvalget vælger, om nødvendigt ved flere på hinanden
følgende afstemninger, de medlemmer af præsidiet, som ikke
er formænd for grupper eller faglige sektioner, ifølge proceduren
med afstemning om lister med flere kandidater.

3.
Formanden vælges skiftevis blandt medlemmerne af de tre
grupper.

4.
Der kan kun stemmes om fuldstændige kandidatlister,
som er opstillet i overensstemmelse med artikel 3, og som er
ledsaget af hver kandidats erklæring om accept af opstillingen.

4.
Formanden og næstformændene kan efter udløbet af en
første toårsperiode ikke genvælges til deres respektive hverv for
den følgende toårsperiode.

5.
Kandidaterne på den liste, der opnår flest, dog mindst en
fjerdedel af de gyldigt afgivne stemmer, er valgt som
medlemmer af præsidiet.

5.
Næstformændene vælges blandt repræsentanterne for en af
de to grupper, formanden ikke tilhører.

6.
Udvalgets formand og næstformænd vælges derefter af
forsamlingen ved simpelt flertal blandt de præsidiemedlemmer,
som er valgt i overensstemmelse med denne artikels stk. 3.

6.
Ved valget af præsidiemedlemmer skal princippet i stk. 1
overholdes, ligesom der så vidt muligt skal sikres ligevægt
mellem de grupper, der er oprettet i medfør af artikel 27.

7.
Udvalget vælger derefter formændene for de faglige sektioner ved simpelt flertal.

24.11.2004

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 348/29

8.
Endelig stemmer Udvalget om præsidiet som helhed.
Mindst to tredjedele af de gyldigt afgivne stemmer skal være for.

disse gruppers arbejde, medmindre det vedrører udnævnelse af
tjenestemænd.

Artikel 7

10.
Præsidiet undersøger hvert halve år på grundlag af en til
formålet udarbejdet rapport, hvilken indflydelse Udvalgets udtalelser har haft.

Hvis et præsidiemedlem er ude af stand til at udøve sit mandat
samt i de i artikel 70, stk. 2, nævnte tilfælde, besættes hans
plads for den resterende del af mandatperioden efter reglerne i
artikel 6.

Artikel 8 (2)
1.
Formanden indkalder præsidiet enten på embeds vegne
eller på begæring af ti af dets medlemmer.

2.
Efter hvert præsidiemøde udarbejdes et forhandlingsreferat.
Dette referat skal godkendes af præsidiet.

3.

Præsidiet fastlægger reglerne for sin forretningsgang.

4.
Præsidiet fastlægger Udvalgets organisation og interne
arbejdsgang og vedtager gennemførelsesbestemmelser til forretningsordenen.

11.
På anmodning af et medlem eller af generalsekretæren
præciserer præsidiet fortolkningen af forretningsordenen og de
tilhørende gennemførelsesbestemmelser. Præsidiets udlægning er
bindende, men kan dog appelleres til forsamlingen, som træffer
endelig afgørelse.

12.
I forbindelse med nybeskikkelsen hvert fjerde år varetager det afgående præsidium de løbende forretninger frem til
det første møde i det nybeskikkede Udvalg.

Artikel 9
Som led i det interinstitutionelle samarbejde kan præsidiet give
formanden bemyndigelse til at indgå samarbejdsaftaler med Den
Europæiske Unions institutioner og organer.

Artikel 10 (2)
5.
Udvalgets præsidium og formand udøver de beføjelser
vedrørende budgettet og finansforvaltningen, som er hjemlet i
finansforordningen og Udvalgets forretningsorden.

6.
Præsidiet fastsætter gennemførelsesbestemmelser for godtgørelse af rejse-og opholdsudgifter for medlemmerne og for
disses suppleanter udnævnt i henhold til artikel 18 samt størrelsen af dagpengebeløbet for eksperter udnævnt i henhold til
artikel 23 på grundlag af de beslutninger, der er truffet som led
i budget- og finansprocedurerne.

7.
Præsidiet har det politiske ansvar for den overordnede
ledelse af Udvalget. Det skal i den forbindelse navnlig påse, at
de aktiviteter, der udfoldes af Udvalget, dets organer og personale, er i overensstemmelse med Udvalgets opgaver og formål
som institution.

8.
Præsidiet er ansvarligt for, at de givne menneskelige,
budgetmæssige og tekniske ressourcer anvendes hensigtsmæssigt
til løsning af Udvalgets opgaver i medfør af traktaten. Præsidiet
deltager i den forbindelse navnlig i budgetproceduren og i
beslutninger om sekretariatets organisation.

9.
Præsidiet kan af sin midte nedsætte ad hoc-grupper til
undersøgelse af ethvert spørgsmål, som henhører under dets
kompetence. Andre medlemmer af Udvalget kan medvirke i

1.
Der nedsættes en »budgetgruppe«, som bistår præsidiet i
budgetmæssige og finansielle anliggender.

2.
Formandskabet for budgetgruppen varetages af en af de to
næstformænd under formandens myndighed. Budgetgruppen
består af ni medlemmer, som udpeges af præsidiet på gruppernes forslag.

3.
Præsidiet kan for bestemte spørgsmåls vedkommende
overdrage sine beslutningsbeføjelser til budgetgruppen.

4.
Forslag, som er vedtaget enstemmigt af budgetgruppen,
forelægges præsidiet til godkendelse uden debat.

5.
Budgetgruppen deltager i udarbejdelsen af budgettet og
overvåger, at det gennemføres korrekt.

6.
Budgetgruppens formand deltager i forhandlingerne med
budgetmyndighederne og aflægger rapport herom til præsidiet.

7.
Budgetgruppens opgaver omfatter rådgivning af
formanden, præsidiet og Udvalget som helhed samt en kontrolfunktion i forhold til sekretariatets tjenestegrene.

L 348/30

DA

Den Europæiske Unions Tidende

Artikel 10a (2)
1.
Der nedsættes en »kommunikationsgruppe«, som skal
fremme udvalgets kommunikationsstrategi og følge op på
denne.

2.
Formandskabet for kommunikationsgruppen varetages af
en af de to næstformænd under formandens myndighed.
Kommunikationsgruppen består af ni medlemmer, som
udpeges af præsidiet på gruppernes forslag.

KAPITEL III

24.11.2004

6.
Når formanden er blevet valgt, fremlægger han på plenarforsamlingen et arbejdsprogram for sin embedsperiode. Tilsvarende gør han status over de opnåede resultater ved embedsperiodens udløb.

Disse to meddelelser kan debatteres af forsamlingen.

Artikel 13 (2)
De to næstformænd er henholdsvis formand for budgetgruppen
og formand for kommunikationsgruppen og varetager deres
hverv under formandens myndighed

Formandskabet og formanden
Artikel 11

KAPITEL IV

1.
Formandskabet består af formanden og de to næstformænd.

De faglige sektioner
Artikel 14

2.
Udvalgets formandskab mødes med gruppeformændene
for at forberede præsidiets og plenarforsamlingens arbejde. En
eller samtlige af de faglige sektioners formænd kan ligeledes
indbydes til at deltage, hvis det skønnes påkrævet eller hensigtsmæssigt.

1.
Udvalget omfatter seks faglige sektioner. På forslag af
præsidiet kan forsamlingen dog nedsætte yderligere faglige sektioner for områder, der er omfattet af traktaterne.

2.
Efter nybeskikkelsen hvert fjerde år nedsætter Udvalget
sine faglige sektioner på den konstituerende plenarforsamling.
3.
Som led i planlægningen af Udvalgets arbejde mødes
formandskabet mindst to gange om året med formændene for
grupperne og de faglige sektioner.

3.
De faglige sektioners navne og kompetenceområder kan
tages op til revision i forbindelse med nybeskikkelsen hvert
fjerde år.

Artikel 12
1.
Formanden leder arbejdet i Udvalget i overensstemmelse
med traktaterne og efter reglerne i denne forretningsorden.

Artikel 15
1.
På forslag af præsidiet træffer Udvalget beslutning om
antallet af medlemmer i de faglige sektioner.

2.
Formanden skal til stadighed inddrage næstformændene i
sine aktiviteter; han kan overdrage dem visse specifikke opgaver
eller beføjelser, som henhører under hans kompetenceområde.

3.
Formanden kan overdrage konkrete, tidsbegrænsede
opgaver til generalsekretæren.

4.
Formanden repræsenterer Udvalget udadtil. Ved bestemte
lejligheder kan han delegere denne beføjelse til en næstformand
eller til et medlem.

5.
Formanden underretter forsamlingen om, hvilke skridt og
handlinger der er foretaget i Udvalgets navn i tidsrummet
mellem to plenarforsamlinger. Disse meddelelser efterfølges
ikke af nogen debat.

2.
Med undtagelse af Udvalgets formand skal ethvert medlem
af Udvalget være medlem af mindst én faglig sektion.

3.
Ingen kan være medlem af mere end to faglige sektioner,
medmindre præsidiet dispenserer herfra for at sikre en ligelig
repræsentation af medlemsstaterne.

4.
De faglige sektioners medlemmer udpeges af forsamlingen
for en toårig periode. Genudpegelse kan finde sted.

5.
Reglerne for udpegelse af medlemmer finder også anvendelse, når der skal udpeges en efterfølger for et medlem af en
faglig sektion.
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Artikel 16 (2)

KAPITEL V

1.
De faglige sektioners præsidier vælges for et tidsrum af to
år og består af 12 medlemmer, herunder en formand og tre
næstformænd, en fra hver gruppe.

Underudvalg og hovedordførere

2.
Valget af formand for og øvrige medlemmer af en faglig
sektions præsidium foretages af Udvalget.

3.

Artikel 19 (2)
1.
Udvalget kan på præsidiets initiativ undtagelsesvis af sin
midte nedsætte underudvalg til i strengt tværgående spørgsmål
af generel art at udarbejde et forslag til udtalelse eller informationsrapport, som først forelægges præsidiet og dernæst plenarforsamlingen til forhandling.

Genvalg kan finde sted.

4.
Formandskabet for tre faglige sektioner går på skift
mellem grupperne for hver toårsperiode. Ingen gruppe kan
have formandskabet for en faglig sektion i mere end fire på
hinanden følgende år.

Artikel 17
1.
De faglige sektioner har til opgave at udarbejde udtalelser
eller informationsrapporter om spørgsmål, som henvises til dem
i henhold til artikel 32.

2.
Med henblik på at behandle de spørgsmål, som er blevet
henvist til den faglige sektion, kan denne af sin midte enten
nedsætte en studiegruppe eller en redaktionsgruppe eller udpege
en ordfører uden studiegruppe. Ordføreren holder sig underrettet om opfølgningen af udtalelsen efter dens vedtagelse på
plenarforsamlingen og rapporterer rettidigt tilbage herom til den
faglige sektion.

3.
Udnævnelsen af ordførere og eventuelle medordførere
samt sammensætningen af studiegrupper og redaktionsgrupper
finder sted på forslag af grupperne.

2.
Præsidiet kan i tidsrummet mellem to plenarforsamlinger
nedsætte underudvalg under forbehold af forsamlingens efterfølgende godkendelse. Et underudvalg kan kun nedsættes til
behandling af en enkelt sag. Det opløses, så snart forsamlingen
har stemt om underudvalgets forslag til udtalelse eller informationsrapport.

3.
Hvis en sag henhører under flere faglige sektioners
kompetenceområde, sammensættes underudvalget af medlemmer fra disse faglige sektioner.

4.
Reglerne for faglige sektioner gælder analogt for underudvalg.

Artikel 20
Udvalget kan udpege en hovedordfører til behandling af ethvert
spørgsmål, det har fået forelagt.

KAPITEL VI

Observationsorganer, høringer, eksperter
4.
En studiegruppe må ikke blive et permanent organ,
medmindre Udvalgets præsidium i særlige tilfælde giver
forhåndstilladelse hertil.

Artikel 21
1.
Udvalget kan oprette observationsorganer, når arten,
omfanget eller den specifikke karakter af forelagte emner
kræver særlig fleksibilitet i arbejdsmetoder, procedurer og
instrumenter.

Artikel 18
1.
Ved forfald kan et medlem af Udvalget lade sig repræsentere af en suppleant i en studiegruppe.

2.
Med henblik på godkendelse af suppleanten skal dennes
navn og stilling meddeles Udvalgets præsidium.

3.
I studiegruppen har suppleanten samme funktion som det
medlem, han repræsenterer.

2.
Beslutning om oprettelse af et observationsorgan træffes af
plenarforsamlingen på grundlag af en beslutning, som forinden
er truffet af præsidiet på forslag af grupperne i fællesskab eller af
en faglig sektion.

3.
I beslutningen om oprettelse af et observationsorgan fastlægges organets formål, struktur, sammensætning, funktionsperiode og arbejdsform.
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Artikel 22
I forbindelse med særligt vigtige spørgsmål kan Udvalgets
forskellige instanser og arbejdsorganer foretage høring af
personer udefra. Såfremt sådanne høringer er forbundet med
ekstraomkostninger, skal den pågældende instans eller det
pågældende organ forinden anmode om præsidiets tilladelse,
og anmodningen skal ledsages af et program med en begrundet
redegørelse for, hvilke aspekter af sagen det skønnes nødvendigt
at belyse med bistand udefra.

Artikel 23
Hvis det viser sig nødvendigt for løsningen af bestemte opgaver,
kan formanden på eget initiativ eller på forslag af grupperne, de
faglige sektioner eller ordførerne udnævne eksperter efter regler,
som er vedtaget af præsidiet i medfør af artikel 8, stk. 6.

24.11.2004

oner samt organisationer af økonomisk og social karakter i det
organiserede civilsamfund i Den Europæiske Union og i tredjelande.
2.
Tilsvarende bestræber det sig på at fremme oprettelsen af
økonomiske og sociale råd eller lignende institutioner i lande,
hvor sådanne endnu ikke findes.
Artikel 26
1.
På forslag af præsidiet kan forsamlingen nedsætte delegationer med henblik på varetagelse af kontakten med de forskellige økonomiske og sociale interessegrupper i lande eller
sammenslutninger af lande uden for Den Europæiske Union.
2.
Samarbejdet mellem Udvalget og dets partnere i det organiserede civilsamfund i ansøgerlandene varetages af blandede
rådgivende udvalg, såfremt associeringsrådene har nedsat
sådanne. I modsat fald finder det sted i kontaktgrupper.
KAPITEL IX

KAPITEL VII

Rådgivende kommissioner
Artikel 24 (2)
1.
Udvalget kan nedsætte rådgivende kommissioner. Sådanne
kommissioner sammensættes af medlemmer af Udvalget og af
delegerede for de områder af det organiserede civilsamfund, som
Udvalget ønsker at inddrage.

2.
Beslutning om nedsættelse af rådgivende kommissioner
træffes af plenarforsamlingen, ved at denne godkender en
beslutning herom truffet af præsidiet. I beslutningen om nedsættelse af rådgivende kommissioner fastlægges kommissionernes
formål, struktur, sammensætning, funktionsperiode og regler.

3.
Der kan i overensstemmelse med denne artikels stk. 1 og
2 nedsættes en »rådgivende kommission for industrielle
ændringer« (CCMI) bestående af medlemmer af Udvalget og
delegerede fra kul- og stålsektorens repræsentative erhvervsmæssige organisationer samt fra sektorer, som er knyttet til denne.
Denne kommissions formand er medlem af udvalgets præsidium. Han vælges blandt de 25 præsidiemedlemmer, som der
sigtes til i artikel 3, stk. 2, litra a).

KAPITEL VIII

Dialogen med økonomiske og sociale organisationer i EU og
tredjelande
Artikel 25
1.
På initiativ af præsidiet kan Udvalget etablere strukturerede
forbindelser til økonomiske og sociale råd, tilsvarende instituti-

Grupper og kategorier
Artikel 27
1.
Udvalgets medlemmer opretter tre grupper til repræsentation af henholdsvis arbejdsgiverne, lønmodtagerne og de øvrige
økonomiske og sociale interessegrupper i det organiserede civilsamfund.
2.
Grupperne vælger formand og næstformænd. Grupperne
deltager i forberedelsen, tilrettelæggelsen og samordningen af
arbejdsopgaverne i Udvalget og dets organer. Grupperne
bidrager til at informere disse. Hver gruppe råder over et sekretariat.
3.
Gruppeformændene er medlemmer af præsidiet i medfør
af artikel 3, stk. 2, litra b).
4.
Gruppeformændene bistår Udvalgets formandskab med
politikformulering og, i givet fald, kontrollen med udgifterne.
5.
Gruppeformændene mødes med Udvalgets formandskab
for at bistå med forberedelsen af præsidiets og forsamlingens
arbejde.
6.
Grupperne fremlægger forslag for forsamlingen med
henblik på valg af formænd for de faglige sektioner i medfør
af artikel 6, stk. 7, og af de faglige sektioners præsidier i medfør
af artikel 16.
7.
Grupperne fremlægger forslag om sammensætningen af
den budgetgruppe, som nedsættes af præsidiet i medfør af
artikel 10, stk. 1.
8.
Grupperne fremlægger forslag om sammensætningen af
observationsorganer og rådgivende kommissioner, som oprettes
af forsamlingen i medfør af artikel 21, hhv. 24.
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9.
Grupperne fremlægger forslag om sammensætningen af de
delegationer og blandede rådgivende udvalg, som nedsættes i
medfør af artikel 26, stk. 1, hhv. stk. 2.

10.
Grupperne fremlægger forslag om ordførere og om
sammensætningen af studiegrupper og redaktionsgrupper, som
udpeges eller nedsættes af de faglige sektioner i medfør af artikel
17, stk. 3.

11.
Ved anvendelsen af stk. 6-10 tager grupperne hensyn til
de enkelte medlemsstaters repræsentation i Udvalget, til de
forskellige økonomiske og sociale interessegrupper, til medlemmernes sagkundskab samt til kriterierne for god forvaltningsskik.

12.
Udvalgets medlemmer kan selv vælge, hvilken gruppe de
i givet fald vil tilhøre, under forudsætning af, at den pågældende
gruppes medlemmer godkender deres medlemskab. Et medlem
kan ikke tilhøre mere end en gruppe på samme tid.

13.
Generalsekretariatet yder de medlemmer, som ikke
tilhører en gruppe, den materielle og tekniske bistand, som er
nødvendig for udøvelsen af deres mandat. Udvalgets formand
træffer afgørelse om de pågældendes deltagelse i studiegrupper
og andre interne organer efter høring af grupperne.

Artikel 28
1.
Udvalgets medlemmer kan vælge at slutte sig sammen i
kategorier, som repræsenterer de forskellige økonomiske og
sociale grupper i det organiserede civilsamfund i EU.

2.
En kategori kan bestå af medlemmer fra Udvalgets tre
grupper. Et medlem kan ikke tilhøre mere end en kategori på
samme tid.

3.
Oprettelsen af en kategori skal godkendes af præsidiet,
som underretter forsamlingen herom.

AFSNIT II
FORRETNINGSGANGEN

L 348/33

Artikel 30
De i artikel 29, stk. 1, omhandlede anmodninger om Udvalgets
udtalelse rettes til Udvalgets formand. I samråd med præsidiet
tilrettelægger formanden sagens behandling i Udvalget, således
at der tages størst muligt hensyn til den frist, som er fastsat i
anmodningen om udtalelse.

Artikel 31
På forslag af præsidiet kan Udvalget beslutte at udarbejde en
informationsrapport til belysning af ethvert spørgsmål vedrørende Den Europæiske Unions politikker.

KAPITEL II

Arbejdets tilrettelæggelse
A. De faglige sektioner
Artikel 32 (1)
1.
Når der skal udarbejdes en udtalelse eller informationsrapport, træffer præsidiet i medfør af artikel 8, stk. 4, afgørelse om,
hvilken faglig sektion der skal være ansvarlig for det forberedende arbejde. Hvis spørgsmålet entydigt henhører under en
bestemt faglig sektions kompetenceområde, udpeger Udvalgets
formand denne sektion og underretter præsidiet om sin afgørelse.

2.
Når en faglig sektion, som er udpeget som beføjet til at
forberede en udtalelse, ønsker at få kendskab til holdningen i
Den Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer (CCMI),
eller når denne ønsker at tilkendegive sin holdning vedrørende
en udtalelse, som er henvist til en faglig sektion, kan præsidiet
give tilladelse til, at den rådgivende kommission udarbejder en
supplerende udtalelse om et eller flere punkter, som er genstand
for anmodningen om udtalelse. Præsidiet kan ligeledes træffe en
sådan afgørelse på egen foranledning. Præsidiet tilrettelægger
Udvalgets arbejde, så den rådgivende kommission får mulighed
for at forberede sin udtalelse så betids, at den faglige sektion
kan tage den i betragtning.

Den faglige sektion er ene beføjet til at aflægge rapport til
Udvalget. Dog skal den som et bilag til sin udtalelse vedføje
den supplerende udtalelse, som den rådgivende kommission har
udarbejdet.

KAPITEL I

Høringen af udvalget
Artikel 29
1.
Udvalget indkaldes af formanden for at udarbejde udtalelser, som Rådet, Kommissionen eller Europa-Parlamentet har
anmodet om.

2.
På præsidiets forslag og med samtykke fra et flertal af
Udvalgets medlemmer indkaldes forsamlingen af formanden
for på eget initiativ at fremsætte udtalelse om ethvert spørgsmål
vedrørende de opgaver, som er pålagt Den Europæiske Union.

3.
Udvalgets formand giver formanden for den udpegede
faglige sektion meddelelse om emnet for høringen og om den
frist, inden for hvilken sektionen skal have afsluttet sit arbejde.

4.
Udvalgets formand underretter samtlige medlemmer om
sagens henvisning og oplyser, på hvilken plenarforsamling
sagen vil blive behandlet.

Artikel 33
De faglige sektioner har ikke fælles forhandlinger.
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Artikel 34

Artikel 42

Udvalgets formand kan i forståelse med præsidiet bemyndige en
faglig sektion til at holde møde sammen med et udvalg under
Europa-Parlamentet eller et underudvalg under Regionsudvalget
eller en anden faglig sektion i Udvalget.

Udvalgets formand kan i forståelse med præsidiet eller forsamlingen kræve, at en faglig sektion genbehandler en sag, når han
mener, at forretningsordenens regler for udtalelsens udarbejdelse
ikke er fulgt, eller at yderligere undersøgelse af sagen er
påkrævet.

Artikel 35
Når en faglig sektion har fået en sag henvist i overensstemmelse
med disse regler, indkaldes den af sin formand

Artikel 43
1.
De faglige sektioners arbejde forberedes normalt af en
studiegruppe, jævnfør dog artikel 17, stk. 2.

Artikel 36
1.
Møder i de faglige sektioner forberedes af sektionens
formand i samråd med sektionens præsidium.
2.
Møderne ledes af den faglige sektions formand eller, i
dennes fravær, af en af næstformændene.
Artikel 37
1.
En faglig sektion er beslutningsdygtig, når over halvdelen
af dens medlemmer er til stede eller repræsenteret.

2.
Ordføreren, der eventuelt bistås af en eller flere medordførere og en ekspert, undersøger det forelagte spørgsmål,
sammenfatter de fremsatte synspunkter og udarbejder på
grundlag heraf et forslag til udtalelse, som tilstilles den faglige
sektions formand.

3.

Studiegrupperne afholder ikke afstemninger.

B. Plenarforsamlingen
Artikel 44

2.
Hvis den faglige sektion ikke er beslutningsdygtig, hæver
formanden mødet og foranstalter efter en af ham fastsat frist
inden for samme dag et nyt møde, på hvilket sektionen er
beslutningsdygtig uanset antallet af tilstedeværende eller repræsenterede medlemmer.
Artikel 38
Den faglige sektion udarbejder sin udtalelse på grundlag af det
forslag til udtalelse, som ordføreren eller i påkommende tilfælde
medordføreren har fremlagt.

Udvalget træder sammen som plenarforsamling, hvortil samtlige
medlemmer indkaldes.

Artikel 45
1.
Plenarforsamlingen forberedes af formanden i samråd med
præsidiet. Præsidiet træder sammen forud for hver plenarforsamling og eventuelt under plenarforsamlingen for at tilrettelægge arbejdet.

Artikel 39

2.
Præsidiet kan for hver udtalelse fastlægge en tidsramme
for den generelle debat under plenarforsamlingen.

1.
Den faglige sektions udtalelse må kun indeholde, hvad der
er vedtaget af sektionen efter afstemningsreglerne i artikel 56.

Artikel 46

2.
Ordlyden af forkastede ændringsforslag vedføjes som bilag
til udtalelsen med angivelse af afstemningsresultatet, når
ændringsforslaget har opnået mindst en fjerdedel af det
samlede antal afgivne stemmer.

1.
Præsidiet fastlægger på formandskabets forslag og i samarbejde med gruppeformændene et dagsordensforslag, som
formanden senest 15 dage før plenarforsamlingens åbning
tilstiller alle Udvalgets medlemmer samt Rådet, Kommissionen
og Europa-Parlamentet.

Artikel 40
Sektionens udtalelse og eventuelle bilag i medfør af artikel 39
tilstilles Udvalgets formand af den faglige sektions formand og
forelægges forsamlingen af Udvalgets præsidium så hurtigt som
muligt. Disse dokumenter sendes til Udvalgets medlemmer i god
tid.

2.
Forslaget til dagsorden forelægges forsamlingen til vedtagelse ved plenarforsamlingens åbning. Alle punkter på den
vedtagne dagsorden behandles på det møde, de figurerer
under. De dokumenter, der er nødvendige for forsamlingens
forhandlinger, tilsendes medlemmerne i overensstemmelse med
artikel 40.

Artikel 41

Artikel 47

For hvert møde i en faglig sektion udarbejdes et kortfattet
referat, som forelægges sektionen til godkendelse.

1.
Forsamlingen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen
af medlemmerne er til stede eller repræsenteret.
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2.
Er forsamlingen ikke beslutningsdygtig, hæver formanden
mødet og indkalder efter en af ham fastsat frist, men under
samme plenarforsamling, til et nyt møde, på hvilket forsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af tilstedeværende
eller repræsenterede medlemmer.
Artikel 48
Hvis et aktuelt spørgsmål er på dagsordenen som debatpunkt,
meddeler formanden dette under vedtagelsen af dagsordenen.
Artikel 49
Forsamlingen kan ændre forslaget til dagsorden for at behandle
resolutionsudkast, som en eller flere grupper har indgivet efter
den gældende procedure.

L 348/35

6.
Under behandlingen af et ændringsforslag kan ordføreren
med forslagsstillerens billigelse mundtligt fremsætte kompromisforslag, som forsamlingen dernæst skal stemme om.
7.
Når der er tale om en modudtalelse, som har til formål at
udtrykke en opfattelse, som fundamentalt afviger fra den, der
kommer til udtryk i den faglige sektions udtalelse, skal præsidiet
i samråd med den faglige sektions formand og ordføreren
afgøre, om ændringsforslaget i uændret form kan forelægges
forsamlingen til behandling, eller om det skal sendes til genbehandling i den faglige sektion.
8.
Det påhviler i givet fald Udvalgets formand i samråd med
den kompetente faglige sektions formand og ordfører at foreslå
forsamlingen en fremgangsmåde for behandlingen af ændringsforslag, som sikrer en sammenhængende endelig tekst.

Artikel 50 (2)
1.
Formanden åbner mødet, leder forhandlingerne og påser,
at forretningsordenen overholdes. Han bistås af næstformændene.
2.
I formandens fravær træder næstformændene i hans sted. I
næstformændenes fravær ledes møderne af præsidiets ældste
medlem.

Artikel 52 (2)
1.
Formanden kan på eget initiativ eller på et medlems
anmodning opfordre forsamlingen til at beslutte at begrænse
taletiden og antallet af talere, udsætte mødet eller afslutte
debatten. Efter debattens afslutning kan et medlem kun få
ordet for at afgive stemmeforklaring efter afstemningen og
inden for en af formanden fastsat taletid.

3.
Forsamlingen forhandler på grundlag af tekster fra den
faglige sektion, som har kompetence til at rapportere over for
forsamlingen.

2.
Under en debat kan et medlem efter anmodning til enhver
tid få ordet frem for andre til et procedureindlæg.

4.
Når en tekst er vedtaget i den faglige sektion uden
stemmer imod, kan præsidiet foreslå forsamlingen at anvende
en procedure med afstemning uden debat. Denne procedure må
kun anvendes, hvis der ikke rejses indsigelse fra mindst 25
medlemmer.

Artikel 53

5.
Hvis en tekst ikke opnår et flertal af stemmer i forsamlingen, kan Udvalgets formand i forståelse med forsamlingen
enten pålægge den faglige sektion at genbehandle udtalelsen
eller udpege en hovedordfører, som under samme eller en
senere plenarforsamling fremlægger et nyt forslag til udtalelse.
Artikel 51 (2)
1.
Ændringsforslag affattes skriftligt, underskrives af forslagsstillerne og indgives til sekretariatet forud for plenarforsamlingens åbning.
2.
For at sikre en effektiv afvikling af plenarforsamlingen
fastsætter præsidiet de nærmere regler for indgivelse af
ændringsforslag.
3.
Dog accepterer forsamlingen, at der indgives ændringsforslag forud for det enkelte møde, hvis de er underskrevet af
mindst 15 medlemmer.
4.
Ændringsforslag skal indeholde angivelse af, hvilket punkt
i teksten de omhandler, og være ledsaget af en kort begrundelse.
5.
Som hovedregel påhører forsamlingen for hvert ændringsforslag kun forslagsstilleren, et indlæg imod samt ordføreren.

1.
Der udarbejdes et referat for hver plenarforsamling. Referatet forelægges forsamlingen til godkendelse.
2.
Referatet underskrives i sin endelige form af Udvalgets
formand og af generalsekretæren.
Artikel 54
1.
Udvalgets udtalelser består af en redegørelse for udtalelsens retsgrundlag, en begrundelse samt Udvalgets opfattelse af
det forelagte spørgsmål som helhed.
2.
Resultatet af afstemningen om udtalelsen som helhed figurerer i udtalelsens præambel. Når der har været stemt ved
navneopråb, anføres navnene på dem, der har deltaget i afstemningen.
3.
Ordlyden af og begrundelserne for ændringsforslag, som
plenarforsamlingen har forkastet, men som har opnået mindst
en fjerdedel af det samlede antal afgivne stemmer, vedføjes som
bilag til udtalelsen med angivelse af afstemningsresultatet. Dette
gælder også modudtalelser.
4.
Passager i den faglige sektions udtalelse, der på plenarforsamlingen forkastes til fordel for ændringsforslag, vedføjes ligeledes sammen med afstemningsresultatet Udvalgets udtalelser
som bilag, såfremt mindst en fjerdedel af det samlede antal
afgivne stemmer var for bevarelse af disse passager.
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5.
Når en af de grupper, som er oprettet i Udvalget i medfør
af artikel 27, eller en af de økonomisk-sociale kategorier, som er
oprettet i medfør af artikel 28, i enighed indtager et divergerende standpunkt til et spørgsmål, som er forelagt forsamlingen
til behandling, og spørgsmålets behandling er afsluttet med
afstemning ved navneopråb, kan dette standpunkt resumeres i
en kort erklæring, som vedføjes udtalelsen som bilag.
Artikel 55
1.
Udvalgets udtalelser, de faglige sektioners udtalelser samt
referatet af plenarforsamlingen tilstilles Europa-Parlamentet,
Rådet og Kommissionen.
2.
Ordføreren holder sig underrettet om opfølgningen af
udtalelsen med bistand fra generalsekretæren.
AFSNIT III
GENERELLE BESTEMMELSER
KAPITEL I
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Udvalget for fremsættelse af udtalelse, kan det besluttes at
anvende hasteproceduren, hvis formanden finder det nødvendigt, for at Udvalgets udtalelse kan foreligge i tide.

2.
Når Udvalgets behandling af en sag således er uopsættelig,
kan formanden uden på forhånd at rådføre sig med præsidiet
umiddelbart træffe alle nødvendige foranstaltninger til varetagelse af Udvalgets arbejde. Han skal dog underrette præsidiet
om sine beslutninger.

3.
De foranstaltninger, formanden har truffet, skal forelægges
forsamlingen til godkendelse på den følgende plenarforsamling.

Artikel 58
Visse udtalelser, som følger af en obligatorisk høring fra Rådet
eller Kommissionen, men som blot kræver en formel udtalelse
fra Udvalget, kan efter præsidiets beslutning på forslag af den
kompetente faglige sektion vedtages efter skriftlig procedure.

Afstemningsregler
Artikel 56
1.
En gyldig stemme er enten for, imod eller hverken for
eller imod.
2.
Udvalget og dets organer vedtager tekster og træffer
beslutninger ved simpelt flertal af de afgivne stemmer for og
imod, medmindre andet er fastsat i forretningsordenen.
3.
Afstemning finder sted enten offentligt, ved navneopråb
eller hemmeligt.
4.
Afstemning om et ændringsforslag skal ske ved navneopråb, hvis mindst en fjerdedel af Udvalgets medlemmer
anmoder derom. Afstemning om den enkelte udtalelse som
helhed skal ske ved navneopråb, dersom mindst ti medlemmer
ytrer ønske herom.

Artikel 59
1.
Hvis uopsætteligheden beror på den frist, som er pålagt en
faglig sektion, kan dennes formand med samtykke fra Udvalgets
formand og i samråd med sektionens præsidium fravige forretningsordenens bestemmelser ved tilrettelæggelsen af sagens
behandling.

2.
De foranstaltninger, den faglige sektions formand har
truffet, skal forelægges sektionen til godkendelse på dennes
følgende møde.

KAPITEL III

Fravær og repræsentation
Artikel 60

5.
Hemmelig afstemning holdes, hvis et flertal af Udvalgets
medlemmer anmoder derom.
6.
Hvis der på plenarforsamlingen eller i den faglige sektion
ved offentlig afstemning eller afstemning ved navneopråb er
afgivet lige mange stemmer for og imod, afgiver mødeformanden den afgørende stemme.
7.
Ordførerens godkendelse af et ændringsforslag er ingen
begrundelse for at lade den sædvanlige afstemning om
ændringsforslaget bortfalde.

1.
Ethvert medlem, som er forhindret i at deltage i et møde,
som han er blevet behørigt indkaldt til, skal forudgående underrette den pågældende formand.

2.
Hvis et medlem uden at lade sig repræsentere og uden
anerkendt gyldig grund har været fraværende fra mere end tre
på hinanden følgende plenarforsamlinger, kan Udvalgets
formand efter høring af præsidiet og efter at have opfordret
medlemmet til at begrunde sit fravær anmode Rådet om at
bringe medlemmets mandat til ophør.

KAPITEL II

Hasteprocedure og skriftlig procedure
Artikel 57
1.
I tilfælde, hvor uopsætteligheden beror på den frist, som
Rådet, Europa-Parlamentet eller Kommissionen har pålagt

3.
Hvis et medlem af en faglig sektion uden at lade sig
repræsentere og uden anerkendt gyldig grund har været fraværende fra mere end tre på hinanden følgende sektionsmøder,
kan sektionens formand efter at have opfordret medlemmet til
at begrunde sit fravær anmode medlemmet om at lade sig afløse
i den pågældende sektion.
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Artikel 61
1.
Ethvert medlem, som er forhindret i at deltage i en plenarforsamling eller i et møde i en faglig sektion, kan skriftligt
overdrage sin stemmeret til et andet medlem af forsamlingen
eller af sektionen efter at have underrettet den pågældende
formand.
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3.
Enhver borger i Den Europæiske Union kan rette skriftlig
henvendelse til Udvalget på et af de officielle sprog og få et svar
på det samme sprog, jf. EF-traktatens artikel 21, stk. 3.

Artikel 65
1.
Plenarforsamlingerne og møderne i de faglige sektioner er
offentlige.

2.
Såvel på plenarforsamlingen som i den faglige sektion
råder et medlem kun over én stemmefuldmagt.

Artikel 62
1.
Ethvert medlem af en faglig sektion, en studiegruppe eller
en delegation, som er forhindret i at deltage i et møde, til
hvilket den pågældende er blevet behørigt indkaldt, kan lade
sig repræsentere af et andet medlem af Udvalget efter skriftligt
at have underrettet den pågældende formand enten direkte eller
gennem sin gruppes sekretariat.

2.
På anmodning af en berørt institution eller et berørt organ
eller på forslag af præsidiet kan forsamlingen dog beslutte, at
visse debatter, som ikke vedrører det rådgivende arbejde, føres
for lukkede døre.

3.

De øvrige møder er ikke offentlige.

Artikel 66
2.
Bemyndigelsen gælder alene for det møde, for hvilket den
er givet.

3.
Ved nedsættelsen af en studiegruppe kan ethvert af dens
medlemmer anmode om at blive afløst af et andet medlem af
Udvalget. En sådan afløsning, som gælder behandlingen af en
bestemt sag til og med færdigbehandlingen i den faglige sektion,
kan ikke tilbagekaldes.

1.
Medlemmer af de europæiske institutioner kan deltage
med taleret i møderne i Udvalget og dets organer.

2.
Medlemmer af andre organer samt behørigt bemyndigede
embedsmænd fra institutioner og organer kan indbydes til at
deltage samt til at tage ordet eller besvare spørgsmål under
mødeformandens ledelse.

KAPITEL V
KAPITEL IV

Medlemmernes titel, privilegier og immuniteter, kvæstorer

Offentlighed omkring udvalget og dets arbejde

Artikel 67

Artikel 63

1.
Udvalgets medlemmer bærer titlen medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.

1.
Udvalget offentliggør sine udtalelser i Den Europæiske
Unions Tidende i henhold til bestemmelser, som fastsættes af
Rådet og Kommissionen efter høring af Udvalgets præsidium.

2.
Sammensætningen af Udvalget, dets præsidium og dets
faglige sektioner samt løbende ændringer heri offentliggøres i
Den Europæiske Unions Tidende og på Udvalgets hjemmeside.

Artikel 64

2.
Bestemmelserne i kapitel IV, artikel 11, i traktatens
protokol af 8. april 1965 vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter finder anvendelse på
medlemmerne af Det Europæiske Økonomiske og Sociale
Udvalg.

Artikel 68

1.
Udvalget sikrer åbenhed i sine beslutninger i overensstemmelse med EU-traktatens artikel 1.

1.
Mandatvilkårene omfatter medlemmernes rettigheder og
pligter samt alle regler vedrørende deres opgaver og forbindelser
med institutionen og dens administration.

2.
Generalsekretæren pålægges at træffe de nødvendige
foranstaltninger for at sikre offentligheden adgang til de relevante dokumenter.

2.
De fastlægger ligeledes, hvilke foranstaltninger der kan
træffes i tilfælde af brud på forretningsordenen og mandatvilkårene.
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Artikel 69
På forslag af præsidiet nedsætter forsamlingen ligeledes for hver
toårig periode en kvæstorgruppe med tre medlemmer, der ikke
har andre permanente hverv i Udvalget. Kvæstorgruppen har til
opgave:

a) at føre tilsyn med, at mandatvilkårene overholdes

24.11.2004

efterfølgerens mandat træder i kraft, medmindre det fratrædende
medlem giver anden meddelelse.

7.
I alle de tilfælde, der er nævnt i stk. 2, udnævnes det nye
medlem for den resterende del af mandatperioden.

KAPITEL VII

Udvalgets administration
b) at udarbejde forslag til justering og forbedring af mandatvilkårene

c) at fremme og iværksætte initiativer for at løse eventuelle
tvivlsspørgsmål eller konflikter i forbindelse med mandatvilkårene, og

Artikel 71
1.
Udvalget bistås af et sekretariat under ledelse af en generalsekretær, der i udøvelsen af sine funktioner er underlagt
Udvalgets formand, som repræsenterer præsidiet.

2.
Generalsekretæren deltager uden stemmeret i præsidiets
møder og udfærdiger mødereferaterne.
d) at varetage kontakten mellem Udvalgets medlemmer og
generalsekretariatet, for så vidt angår anvendelsen af mandatvilkårene.

3.
Generalsekretæren forpligter sig højtideligt over for præsidiet til at udøve sine funktioner samvittighedsfuldt og upartisk.

KAPITEL VI

Medlemsmandatets ophør, hvervsuforenelighed
Artikel 70
1.
Udvalgsmedlemmernes mandat udløber ved udgangen af
den fireårige periode, som fastlægges af Rådet i forbindelse med
nybeskikkelsen.

2.
Det enkelte medlems mandat ophører ved fratræden,
mandatets ophævelse, dødsfald, force majeure og hvervsuforenelighed.

3.
Medlemskab af Udvalget er uforeneligt med medlemskab
af en regering, et parlament og en af De Europæiske Fællesskabers institutioner samt af Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbanks bestyrelse og med aktiv tjeneste som
tjenestemands-eller kontraktansat i en af Fællesskabets institutioner.

4.
Generalsekretæren gennemfører de beslutninger, der
træffes af plenarforsamlingen, præsidiet eller formanden i
henhold til forretningsordenen, og forelægger hver tredje
måned formanden en skriftlig rapport om trufne eller påtænkte
foranstaltninger vedrørende administrative og organisatoriske
forhold samt personalespørgsmål.

5.
Generalsekretæren kan delegere sine beføjelser inden for
de grænser, formanden fastsætter.

6.
På forslag af generalsekretæren fastlægger præsidiet organisationsplanen for generalsekretariatet på en sådan måde, at
sekretariatet kan sikre, at Udvalget og dets organer fungerer
bedst muligt, og kan bistå medlemmerne i udøvelsen af deres
mandat, herunder tilrettelæggelsen af møderne i Udvalget og
udarbejdelsen af udtalelserne.

Artikel 72 (2)
4.

Fratrædelse meddeles skriftligt til Udvalgets formand.

5.
Et mandat kan ophæves under de omstændigheder, der er
anført i artikel 60, stk. 2. Hvis Rådet i så fald beslutter at bringe
mandatet til ophør, iværksætter det proceduren for udnævnelse
af en efterfølger i mandatet.

6.
I tilfælde af fratrædelse, dødsfald, force majeure eller
hvervsuforenelighed underretter Udvalgets formand Rådet, som
iværksætter proceduren for udnævnelse af en efterfølger. I
tilfælde af fratrædelse viderefører medlemmet sit hverv, indtil

1.
De beføjelser, som i vedtægten for tjenestemænd i De
Europæiske Fællesskaber tillægges ansættelsesmyndigheden,
udøves:

— for så vidt angår generalsekretæren: af præsidiet

— for så vidt angår tjenestemænd i ansættelsesgruppe AD 16,
AD 15 og AD 14: af præsidiet på forslag af generalsekretæren, når vedtægtens artikel 13, 29, 30, 31, 32, 40, 41, 49,
50, 51, 78 og 90, stk. 1, anvendes; når vedtægtens øvrige
artikler, herunder artikel 90, stk. 2, anvendes: af formanden
på forslag af generalsekretæren
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— for så vidt angår tjenestemænd i ansættelsesgruppe AD 13,
AD 12 og AD 11: af Udvalgets formand på forslag af
generalsekretæren

1.

— for så vidt angår tjenestemænd i andre lønklasser inden for
ansættelsesgruppe AD og for ansættelsesgruppe AST: af
generalsekretæren.

2.
Medarbejderne i dette sekretariat ansættes inden for
rammerne af budgettet som midlertidigt ansatte, og formanden
udøver den beføjelse til at indgå ansættelseskontrakter, der er
tillagt ansættelsesmyndigheden.

Artikel 73
Udvalgets formand råder over et særligt sekretariat.

Artikel 74
2.
De beføjelser til at indgå ansættelseskontrakter, som i
ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskabet tillægges
ansættelsesmyndigheden, udøves:

— for så vidt angår midlertidigt ansatte i lønklasse AD 16, AD
15 og AD 14: af præsidiet på forslag af generalsekretæren,
når artikel 11, 17, 33 og 48 i ansættelsesvilkårene for de
øvrige ansatte anvendes; når de øvrige bestemmelser i
ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte anvendes: af
formanden på forslag af generalsekretæren

1.
Inden 1. juni hvert år forelægger generalsekretæren præsidiet et udkast til overslag over Udvalgets indtægter og udgifter
for det følgende regnskabsår. Præsidiet udarbejder overslaget
over Udvalgets indtægter og udgifter. Præsidiet oversender
dette overslag i overensstemmelse med bestemmelserne og
fristerne i De Europæiske Fællesskabers finansforordning.
2.
Det påhviler Udvalgets formand at gennemføre budgettet
eller lade det gennemføre inden for rammerne af finansforordningen.
Artikel 75

— for så vidt angår midlertidigt ansatte i lønklasse AD 13, AD
12 og AD 11: af formanden på forslag af generalsekretæren

Korrespondance til Udvalget adresseres til formanden eller til
generalsekretæren.
KAPITEL VIII

— for så vidt angår midlertidigt ansatte i andre lønklasser inden
for ansættelsesgruppe AD og for ansættelsesgruppe AST: af
generalsekretæren

— for så vidt angår særlige rådgivere, hjælpeansatte, kontraktansatte og lokalt ansatte: af generalsekretæren.

Generelle bestemmelser
Artikel 76
I forbindelse med de funktioner og opgaver, som er nævnt i
forretningsordenen, dækker de anvendte termer både mænd og
kvinder.
Artikel 77

3.
De beføjelser, som i tjenestemandsvedtægtens artikel 110
er tillagt institutionen med hensyn til iværksættelse af generelle
gennemførelsesbestemmelser til samme vedtægt og med hensyn
til ordninger indført ved fælles overenskomst mellem institutionerne, udøves af formanden.

1.
Udvalget kan med absolut flertal blandt medlemmerne
beslutte at revidere denne forretningsorden.

4.
Præsidiet, formanden og generalsekretæren kan delegere
deres beføjelser i medfør af denne artikel.

3.
Datoen for den nye forretningsordens ikrafttræden fastsættes på det tidspunkt, hvor den vedtages af forsamlingen.

5.
I forbindelse med delegation i henhold til stk. 4 fastsættes
omfanget af de overdragne beføjelser, deres begrænsninger og
varighed, lige som det angives, om den, der modtager en delegation, kan videredelegere sine beføjelser.

2.
Med henblik på revisionen nedsætter Udvalget et forretningsordensudvalg. Udvalget pålægger en hovedordfører at
udarbejde et forslag til ny forretningsorden.

Artikel 78
Denne forretningsorden træder i kraft den første dag i den
måned, som følger efter dens vedtagelse med absolut flertal
blandt Udvalgets medlemmer.
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(Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union)

RÅDETS FÆLLES AKTION 2004/789/FUSP
af 22. november 2004
om forlængelse af Den Europæiske Unions politimission i Den Tidligere Jugoslaviske Republik
Makedonien (EUPOL »Proxima«)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

det politimæssige område for yderligere at bidrage til
stabilitet og sikkerhed, således at regeringen i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien får mulighed for
at gennemføre Ohrid-rammeaftalen.

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union,
særlig artikel 14, artikel 25, stk. 3, artikel 26 og artikel 28,
stk. 3, og
(5)

Sikkerhedssituation i Den Tidligere Jugoslaviske Republik
Makedonien er blevet stadig bedre siden konflikten i
2001. I 2004 er stabiliteten blevet styrket yderligere.
Der er gjort fremskridt med forberedelsen og gennemførelsen af centrale reformer i Ohrid-rammeaftalen, og
der er gjort en indsats for at gå i gang med andre prioriteter på reformområdet, herunder retstatsprincippet. Det
kan imidlertid ikke udelukkes, at sikkerhedssituationen
kan forværres med mulige alvorlige følger for den internationale sikkerhed. Et fortsat engagement fra EU's side i
form af en politisk indsats og ressourcer vil derfor
bidrage til yderligere at fastholde stabiliteten i landet og
i regionen.

(6)

Den 16. september 2003 opfordrede myndighederne i
Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien EU til
at påtage sig ansvaret for en øget rolle i politiarbejdet og
indsættelse af en EU-politimission (EUPOL »Proxima«).

(7)

Ved Rådets fælles aktion 2003/681/FUSP (1), af 29.
september 2003 oprettedes EUPOL »Proxima« for en
periode på 12 måneder fra den 15. december 2003 til
den 14. december 2004.

(8)

Den 1. oktober 2004 sendte Hari Kostov, premierminister for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien
(FYROM), en skrivelse til generalsekretæren/den højtstående repræsentant, hvori han anmoder EU om at
træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på
at forlænge EUPOL »Proxima« i 12 måneder efter
udløbet af det nuværende mandat den 14. december
2004.

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

(3)

(4)

Ifølge Ohrid-rammeaftalen bygger EU's bidrag på en bred
tilgang med aktiviteter vedrørende alle aspekter af retssikkerheden, herunder programmer for institutionsopbygning og politiaktiviteter, der skal støtte og styrke
hinanden gensidigt. EU's aktiviteter bidrager med støtte
fra bl.a. Fællesskabets programmer for institutionsopbygning i medfør af Cards-forordningen til den generelle
fredsimplementering i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og til at nå målene for Den Europæiske
Unions samlede politik i området, navnlig stabiliseringsog associeringsprocessen.

Den Europæiske Union har udnævnt en særlig repræsentant til at bidrage til konsolideringen af den fredelige
politiske proces og den fulde gennemførelse af Ohridrammeaftalen samt medvirke til at sikre sammenhængen
i Den Europæiske Unions optræden udadtil og sikre
koordineringen af det internationale samfunds bestræbelser på at bidrage til gennemførelsen og holdbarheden
af bestemmelserne i rammeaftalen.

I FN's Sikkerhedsråds resolution 1371 (2001), vedtaget
den 26. september 2001, noteres rammeaftalen med
tilfredshed, og det støttes, at den implementeres fuldt
ud ved hjælp af bl.a. EU's indsats.

For at bevare og bygge videre på de væsentlige resultater,
der er opnået i Den Tidligere Jugoslaviske Republik
Makedonien gennem en betydelig politisk og ressourcemæssig indsats fra EU's side, har EU styrket sin rolle på

(1) EUT L 249 af 1.10.2003, s. 66.
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Den 11. oktober 2004 blev Rådet, der noterede sig de
hidtidige fremskridt, enigt om at forlænge EUPOL
»Proxima« i 12 måneder efter udløbet af det nuværende
mandat den 14. december 2004. Rådet var også enigt
om, at formålet med den forlængede mission vil være at
yde yderligere støtte til udviklingen af en effektiv og
professionel politistyrke, der bygger på europæiske standarder for politiarbejde. Under vejledning af EU's særlige
repræsentant i Skopje og i partnerskab med værtslandets
myndigheder vil EU's politieksperter fortsat overvåge,
vejlede og rådgive landets politi, med hovedvægt på
mellem- og topledere, og således bidrage til at
bekæmpe organiseret kriminalitet mere effektivt, yderligere styrke offentlighedens tillid til politiet, konsolidere
lov og orden samt endvidere bistå ved oprettelsen af et
grænsepoliti.
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VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES AKTION:

Artikel 1
Missionen
1.
Den Europæiske Union forlænger herved EU-politimissionen (EUPOL »Proxima«) i Den Tidligere Jugoslaviske Republik
Makedonien (FYROM) fra den 15. december 2004 til den 14.
december 2005.

2.
EUPOL »Proxima« skal fungere i overensstemmelse med de
mål og andre bestemmelser, som er indeholdt i opgavebeskrivelsen i artikel 3.

Artikel 2
(10)

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité bør udøve
den politiske kontrol med og den strategiske ledelse af
EUPOL »Proxima«, og træffe de relevante afgørelser i
overensstemmelse med artikel 25, stk. 3, i traktaten om
Den Europæiske Union (TEU). Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité bør løbende holdes underrettet
om alle missionens aspekter, bl.a. gennem briefinger
fra EU's særlige repræsentant og missionschefen/
politichefen i det nødvendige omfang.

Planlægning af forlængelsen
1.
Som forberedelse til forlængelse af missionen nedsætter
den nuværende politimissionschef en taskforce inden for missionen, bestående af det personale, der er nødvendigt til varetagelse af opgaverne i forbindelse med den forlængede missions
behov.

2.
Der skal som en prioritet i planlægningsprocessen foretages en omfattende risikovurdering, der om nødvendigt kan
ajourføres.
(11)

(12)

I overensstemmelse med retningslinjerne fra Det Europæiske Råds møde den 7.-9. december 2000 i Nice bør
denne fælles aktion fastlægge den rolle, som generalsekretæren/den højtstående repræsentant skal spille i
henhold til artikel 18 og 26 i TEU ved gennemførelsen
af foranstaltninger, der hører under den politiske kontrol
og den strategiske styring, der udøves af Den Udenrigsog Sikkerhedspolitiske Komité i henhold til artikel 25 i
TEU.

Tredjelande bør deltage i operationen i overensstemmelse
med de retningslinjer, der er fastlagt af Det Europæiske
Råd i Nice.

3.
Den nuværende misionschef skal udarbejde en revideret
operationsplan (OPLAN) og udvikle alle de tekniske instrumenter, der er nødvendige for at gennemføre forlængelsen af
EUPOL »Proxima«, på grundlag af det operationskoncept
(CONOPS), Rådet har godkendt, og på grundlag af retningslinjerne fra Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité. Den
reviderede OPLAN skal tage hensyn til den omfattende risikovurdering.

4.
Under forberedelsen af forlængelsen af missionen,
herunder udarbejdelsen af den reviderede OPLAN, rådfører
den nuværende missionschef sig med og koordinerer sin
indsats med Europa-Kommissionens politireformprojekt og
OSCE i Skopje.

Artikel 3
Opgavebeskrivelse
(13)

I henhold til artikel 14, stk. 1, i TEU skal der angives et
finansielt referencegrundlag for hele den fælles aktions
gennemførelsesperiode. Angivelsen af et sådant grundlag,
der skal afholdes over Fællesskabets budget, er et udtryk
for den lovgivende myndigheds vilje og forudsætter, at
der er forpligtelsesbevillinger til rådighed i det pågældende regnskabsår —

I overensstemmelse med målene i Ohrid-rammeaftalen, i stærkt
partnerskab med de relevante myndigheder og i et bredere retsstatsperspektiv, skal EUPOL »Proxima« i fuldt samarbejde og
komplementaritet med Fællesskabets institutionsopbygning
samt OSCE og de bilaterale programmer, fortsat overvåge,
vejlede og rådgive landets politi, med hovedvægten på
mellem- og topledere, og således alt efter behov støtte:
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— konsolideringen af lov og orden, herunder bekæmpelsen af
organiseret kriminalitet navnlig i følsomme områder

— den praktiske gennemførelse af en samlet reform af indenrigsministeriet, herunder politiet

24.11.2004

3.
Alle politifolk er underlagt den relevante nationale
myndigheds kommando. De nationale myndigheder overdrager
den operative kontrol (OPCON) til chefen for EUPOL »Proxima«.

4.
Missionschefen/politichefen har ansvaret for den disciplinære kontrol med personalet. For udstationeret personale skal
disciplinære sanktioner udøves af den berørte nationale
myndighed eller EU-myndighed.

— operationel overgang til og oprettelse af et grænsepoliti som
led i EU's mere omfattende indsats for at fremme en integreret grænsekontrol
Artikel 6
Personale
— det lokale politi i indsatsen for at skabe tillid i befolkningen

1.
Antallet af EUPOL »Proxima«-medarbejdere og disses
kompetence skal være i overensstemmelse med missionsbeskrivelsen i artikel 3 og strukturen i artikel 4.

— øget samarbejde med nabostaterne på politiområdet.

Artikel 4
Struktur

2.
Politifolkene udstationeres af medlemsstaterne. Den
enkelte medlemsstat dækker udgifterne til de politifolk, den
udstationerer, inkl. lønninger, dækning af lægehjælp, andre
godtgørelser end dagpenge samt rejseudgifter til og fra Den
Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

EUPOL »Proxima« skal i princippet have følgende struktur:
3.
Internationalt civilt personale og lokalt personale ansættes
på kontrakt af EUPOL »Proxima« efter behov.
a) hovedkvarter i Skopje bestående af missionschefen/politichefen og et personale som fastsat i den reviderede OPLAN

b) en centralt placeret enhed i Indenrigsministeriet

4.
Bidragende stater eller fællesskabsinstitutioner kan også,
efter behov, udstationere internationalt civilt personale. Den
enkelte bidragende stat eller fællesskabsinstitution dækker udgifterne til alt personale, den udstationerer, inkl. lønninger,
dækning af lægehjælp, andre godtgørelser end dagpenge samt
rejseudgifter til og fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik
Makedonien.

c) enheder, der placeres i Den Tidligere Jugoslaviske Republik
Makedonien på passende niveauer.
Artikel 7
Artikel 5

Kommandovej

Missionschef/politichef

EUPOL »Proxima«-strukturen skal som led i Den Europæiske
Unions generelle retsstatsindsats i Den Tidligere Jugoslaviske
Republik Makedonien og i sin egenskab af krisestyringsoperation have en fælles kommandovej.

1.
Missionschefen/politichefen udøver den operative kontrol
(OPCON) med EUPOL »Proxima« og varetager den daglige
ledelse af EUPOL »Proxima«s operationer.

2.
Missionschefen/politichefen underskriver en kontrakt med
Kommissionen.

— Den Europæiske Unions særlige repræsentant aflægger
rapport til Rådet gennem generalsekretæren/den højtstående
repræsentant.
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— Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité udøver den
politiske kontrol og den strategiske styring.
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2.
Uden at dette berører Den Europæiske Unions selvstændige beslutningstagning og fælles institutionelle ramme, kan
tredjelande opfordres til at deltage.

— Missionschefen/politichefen styrer EUPOL »Proxima« og
varetager den daglige ledelse.
— Missionschefen/politichefen aflægger rapport til generalsekretæren/den højtstående repræsentant gennem Den Europæiske Unions særlige repræsentant.
— Generalsekretæren/den højtstående repræsentant giver missionschefen/politichefen retningslinjer gennem Den Europæiske Unions særlige repræsentant.

Artikel 8

3.
Rådet bemyndiger herved Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité til, efter henstilling fra politimissionschefen og
Udvalget for De Civile Aspekter af Krisestyring, at træffe de
relevante afgørelser om accept af de foreslåede bidrag.

4.
Tredjelande, der yder bidrag til EUPOL »Proxima«, skal
have samme rettigheder og forpligtelser med hensyn til den
daglige ledelse af operationen som de EU-medlemsstater, der
deltager heri.

Politisk kontrol og strategisk styring
1.
Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité udøver med
referat til Rådet den politiske kontrol med og den strategiske
styring af operationen. Rådet bemyndiger herved Den Udenrigsog Sikkerhedspolitiske Komité til at træffe de nødvendige beslutninger i overensstemmelse med artikel 25 i TEU. Denne bemyndigelse omfatter kompetencen til, efter forslag fra generalsekretæren/den højtstående repræsentant, at udnævne en missionschef, at godkende og ændre den reviderede operationsplan og
kommandovejen. Beslutningskompetencen vedrørende operationens karakter og afslutning ligger fortsat hos Rådet, bistået af
generalsekretæren/den højtstående repræsentant.

2.
EU's særlige repræsentant opstiller lokale politiske
retningslinjer for politimissionschefen. EU's særlige repræsentant
sikrer samordningen med andre EU-aktører samt forbindelserne
med værtspartens myndigheder og medier.

3.
Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité aflægger
med regelmæssige mellemrum rapport til Rådet.

5.
Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité træffer
passende foranstaltninger vedrørende aftaler om deltagelse og
forelægger dem om nødvendigt for Rådet, herunder tredjelandes
mulige finansielle deltagelse i de fælles udgifter.

6.
Detaljerede ordninger vedrørende tredjelandes deltagelse
nedfældes i en aftale i henhold til artikel 24 i TEU. Generalsekretæren/den højtstående repræsentant, der bistår formandskabet, kan forhandle sådanne ordninger på dettes vegne.

Artikel 10
Finansielle ordninger

4.
Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité modtager
med regelmæssige mellemrum rapporter fra politimissionschefen vedrørende gennemførelsen af operationen. Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité kan, i det omfang det er
relevant, indkalde politimissionschefen til sine møder.

Artikel 9

1.
Det finansielle referencebeløb til dækning af udgifterne til
den forlængede mission udgør 15 950 000 EUR til forpligtelse,
heraf 5 000 000 EUR fra budgettet for 2004 og 10 950 000
EUR fra budgettet for 2005.

Tredjelandes deltagelse

2.
For udgifter, som afholdes over fællesskabsbudgettet,
gælder følgende:

1.
Uden at dette berører Den Europæiske Unions selvstændige beslutningstagning og fælles institutionelle ramme, skal
tiltrædende stater opfordres og kan andre tredjelande opfordres
til at bidrage til EUPOL »Proxima« på den betingelse, at de
dækker udgifterne til udsendelse af de politifolk og/eller det
internationale civile personale, de udstationerer, inkl. lønninger,
godtgørelser og rejseudgifter til og fra Den Tidligere Jugoslaviske
Republik Makedonien, og bidrager til EUPOL »Proxima«s
løbende udgifter, i det omfang det er relevant.

a) Udgifter forvaltes i overensstemmelse med Det Europæiske
Fællesskabs budgetprocedurer og -regler med den undtagelse,
at forudfinansieringer ikke forbliver Fællesskabets ejendom.
Det skal være tilladt tredjelandsstatsborgere at byde på
kontrakter.
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b) Politimissionschefen rapporterer udførligt til Kommissionen
og er under dennes tilsyn, for så vidt angår det arbejde, der
udføres inden for rammerne af hans kontrakt.
3.
De finansielle ordninger skal tage hensyn til EUPOL
»Proxima«s operationelle krav, herunder udstyrets kompatibilitet
og holdenes interoperabilitet.
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4.
Generalsekretæren/den højtstående repræsentant har
bemyndigelse til at videregive ikke-klassificerede dokumenter i
relation til Rådets forhandlinger om operationen, som er
omfattet af tavshedspligt i henhold til Rådets forretningsordens
artikel 6, stk. 1, til tredjeparter, der er tilknyttet den fælles
aktion.

Artikel 13
Artikel 11

EUPOL »Proxima«-personalets status

Fællesskabsaktioner

1.
EUPOL »Proxima«-personalets status i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, herunder eventuelt de privilegier,
immuniteter og yderligere garantier, der er nødvendige for, at
EUPOL »Proxima« kan gennemføres og fungere tilfredsstillende,
er fastsat i aftalen mellem Den Europæiske Union og Den
Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om status for Den
Europæiske Unions politimissions aktiviteter i Den Tidligere
Jugoslaviske Republik Makedonien (EUPOL »Proxima«) (indgået
ved afgørelse 2004/75/FUSP (1)).

1.
Rådet noterer sig, at Kommissionen fortsat stiler mod at
nå målene for denne fælles aktion, eventuelt ved hjælp af relevante fællesskabsforanstaltninger.
2.
Rådet noterer sig desuden, at der fortsat er passende koordineringsordninger både i Skopje og Bruxelles.
Artikel 12
Videregivelse af klassificerede oplysninger
1.
Generalsekretæren/den højtstående repræsentant har
bemyndigelse til, i overensstemmelse med Rådets sikkerhedsforskrifter, at videregive klassificerede oplysninger og dokumenter til og med klassifikationsgraden »CONFIDENTIEL UE«,
som er udarbejdet med henblik på operationen, til NATO/KFOR
og til tredjeparter, der er tilknyttet nærværende fælles aktion.

2.
Den stat eller fællesskabsinstitution, der har udstationeret
en medarbejder, har ansvaret for at behandle klager fra eller
vedrørende medarbejderen i forbindelse med udstationeringen
og for eventuelt at anlægge sag mod den udstationerede.

Artikel 14
Ikrafttræden
Denne fælles aktion træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

2.
Generalsekretæren/den højtstående repræsentant har
desuden bemyndigelse til, i overensstemmelse med Rådets
sikkerhedsforskrifter og på grundlag af de praktiske behov i
forbindelse med missionen, at videregive klassificerede oplysninger og dokumenter til og med klassifikationsgraden
»RESTREINT UE«, som er udarbejdet med henblik på operationen, til OSCE. Der udarbejdes lokale ordninger med henblik
herpå.
3.
Generalsekretæren/den højtstående repræsentant har også,
hvis der opstår et konkret og umiddelbart operationelt behov
derfor, bemyndigelse til, i overensstemmelse med Rådets sikkerhedsforskrifter, at videregive klassificerede oplysninger og dokumenter til og med klassifikationsgraden »CONFIDENTIEL UE«,
som er udarbejdet med henblik på operationen, til værtsstaten. I
alle andre tilfælde videregives sådanne oplysninger og dokumenter til værtsstaten i overensstemmelse med procedurer, der
er tilpasset niveauet for samarbejdet mellem værtsstaten og Den
Europæiske Union.

Den udløber den 14. december 2005.

Artikel 15
Offentliggørelse
Denne fælles aktion offentliggøres i Den Europæiske Unions
Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. november 2004.
På Rådets vegne
B. R. BOT

Formand

(1) EUT L 16 af 23.1.2004, s. 65.
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RÅDETS AFGØRELSE 2004/790/FUSP
af 22. november 2004
om forlængelse og ændring af afgørelse 2003/276/FUSP om gennemførelse af fælles aktion
2002/589/FUSP med henblik på Den Europæiske Unions bidrag til destruktion af ammunition til
håndskydevåben og lette våben i Albanien
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union,
særlig artikel 23, stk. 2,

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Afgørelse 2003/276/FUSP affattes således:

under henvisning til Rådets fælles aktion 2002/589/FUSP af 12.
juli 2002 om Den Europæiske Unions bidrag til bekæmpelse af
destabiliserende ophobning og spredning af håndskydevåben og
lette våben (1), særlig artikel 6, og

1) I artikel 2, stk. 1, ændres det finansielle referencebeløb
»820 000 EUR« til »1 320 000 EUR«.

ud fra følgende betragtninger:

2) I artikel 4, stk. 1, ændres andet punktum til »Den udløber
den 31. december 2005«.

(1)

(2)

(3)

Den 14. april 2003 vedtog Rådet afgørelse
2003/276/FUSP med henblik på Den Europæiske
Unions bidrag til destruktion af ammunition til håndskydevåben og lette våben i Albanien (2); formålet med afgørelsen var at gennemføre fælles aktion 2002/589/FUSP,
og den stillede 820 000 EUR til rådighed for dette
formål.
Nogle mål kunne ikke nås inden den 31. oktober 2004,
hvor afgørelse 2003/276/FUSP udløber, og andre mål
bør konsolideres og forlænges efter denne dato. Det
pågældende projekt er et flerårigt projekt på fire år.
Afgørelse 2003/276/FUSP bør derfor forlænges og
ændres —

(1) EFT L 191 af 19.7.2002, s. 1.
(2) EUT L 99 af 17.4.2003, s. 60.

Artikel 2
Denne afgørelse træder i kraft den 1. november 2004.
Artikel 3
Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.
Udfærdiget i Bruxelles, den 22. november 2004.
På Rådets vegne
B. R. BOT

Formand
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RÅDETS AFGØRELSE 2004/791/FUSP
af 22. november 2004
om forlængelse og ændring af afgørelse 2003/842/FUSP om gennemførelse af fælles aktion
2002/589/FUSP med henblik på Den Europæiske Unions bidrag til bekæmpelse af destabiliserende
ophobning og spredning af håndskydevåben og lette våben i Sydøsteuropa
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til fælles aktion 2002/589/FUSP (1), særlig
artikel 6, sammenholdt med traktaten om Den Europæiske
Union, artikel 23, stk. 2, andet led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 21. oktober 2002 vedtog Rådet afgørelse
2002/842/FUSP (2) med henblik på Den Europæiske
Unions bidrag til bekæmpelse af destabiliserende ophobning og spredning af håndskydevåben og lette våben i
Sydøsteuropa. Formålet med afgørelsen var at gennemføre fælles aktion 2002/589/FUSP, og den stillede
200 000 EUR til rådighed for dette formål.

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Afgørelse 2002/842/FUSP affattes således:
1) I artikel 2, stk. 1, ændres det finansielle referencebeløb
»300 000 EUR« til »330 000 EUR«.
2) I artikel 4, stk. 1, ændres andet afsnit til »Den udløber den
31. december 2005«.
Artikel 2
Denne afgørelse træder i kraft på dagen for dens vedtagelse.
Artikel 3
Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

(2)

Nogle mål kunne ikke nås inden den 31. december
2004, hvor afgørelse 2002/842/FUSP udløber, og andre
mål bør konsolideres og forlænges efter denne dato. Det
pågældende projekt er et flerårigt projekt.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. november 2004.
På Rådets vegne

(3)

Afgørelse 2002/842/FUSP bør derfor forlænges og
ændres —

(1) EFT L 191 af 19.7.2002, s. 1.
(2) EFT L 289 af 26.10.2002, s. 1. Ændret ved afgørelse 2003/
807/FUSP (EUT L 302 af 20.11.2003, s. 39).

B. R. BOT
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RÅDETS AFGØRELSE 2004/792/FUSP
af 22. november 2004
om forlængelse og ændring af afgørelse 1999/730/FUSP om gennemførelse af fælles aktion
1999/34/FUSP med henblik på Den Europæiske Unions bidrag til bekæmpelse af destabiliserende
ophobning og spredning af håndskydevåben og lette våben i Cambodja
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union,
særlig artikel 23, stk. 2,
under henvisning til Rådets fælles aktion 1999/34/FUSP af 17.
december 1998 om Den Europæiske Unions bidrag til bekæmpelse af destabiliserende ophobning og spredning af håndskydevåben og lette våben (1), særlig artikel 6, og
ud fra følgende betragtninger:

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Afgørelse 1999/730/FUSP ændres således:
1) I artikel 3, stk. 1, ændres det finansielle referencegrundlag
»1 436 953 EUR« til »1 375 565 EUR«.
2) I artikel 4, stk. 2, ændres »15. november 2004« til »15.
november 2005«.
Artikel 2

(1)

Den 15. november 1999 vedtog Rådet afgørelse
1999/730/FUSP om Den Europæiske Unions bidrag til
bekæmpelse af destabiliserende ophobning og spredning
af håndskydevåben og lette våben i Cambodja (2), der
tager sigte på at gennemføre fælles aktion 1999/34/FUSP.

Denne afgørelse har virkning fra den 16. november 2004.
Artikel 3
Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

(2)

Visse mål har ikke kunnet gennemføres inden den 15.
november 2004, hvor afgørelse 1999/730/FUSP udløber,
og andre mål bør konsolideres og udvides efter den dato.
Der er tale om et flerårigt projekt.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. november 2004.
På Rådets vegne

(3)

Afgørelse 1999/730/FUSP bør derfor forlænges og
ændres —

(1) EFT L 9 af 15.1.1999, s. 1.
(2) EFT L 294 af 16.11.1999, s. 5.
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