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I
(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1866/2005
af 8. november 2005
om forlængelse af den delvise suspension af den endelige antidumpingtold, der blev indført ved
forordning (EF) nr. 258/2005 på importen af visse sømløse rør af jern eller ulegeret stål med
oprindelse i Kroatien og Ukraine
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

(2)

Ved afgørelse 2005/133/EF (4) suspenderede Kommissionen delvis den endelige antidumpingtold for en
periode på ni måneder med virkning fra 18. februar
2005.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22.
december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande,
der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1) (i det
følgende benævnt »grundforordningen«), særlig artikel 14, stk. 4,

B. GÆLDENDE FORANSTALTNINGER VEDRØRENDE
IMPORT AF SR FRA RUMÆNIEN OG RUSLAND
(3)

under henvisning til forslag fra Kommissionen, forelagt efter
høring af Det Rådgivende Udvalg, og

Ved forordning (EF) nr. 2320/97 blev der indført antidumpingtold på importen af SR med oprindelse i bl.a.
Rumænien og Rusland (5). Ved afgørelse 97/790/EF (6) og
2000/70/EF (7) blev der godtaget tilsagn fra eksportører i
bl.a. Rumænien og Rusland. Ved forordning (EF) nr.
1322/2004 (8) blev det af forsigtighedsgrunde besluttet
ikke længere at anvende de gældende foranstaltninger
for import af SR med oprindelse i Rumænien og
Rusland på grund af visse fællesskabsproducenters
konkurrencebegrænsende adfærd (9).

ud fra følgende betragtninger:

C. BEGRUNDELSE FOR AT FORLÆNGE DE EKSISTERENDE FORANSTALTNINGER

A. PROCEDURE
(1)

Efter en fornyet undersøgelse i overensstemmelse med
artikel 11, stk. 3, i grundforordningen indførte Rådet
ved forordning (EF) nr. 258/2005 (2) (»forordningen om
endelig told«) en antidumpingtold på 38,8 % på importen
af visse sømløse rør af jern eller ulegeret stål (»SR«) med
oprindelse i Kroatien og en antidumpingtold på 64,1 %
på importen af visse sømløse rør af jern eller ulegeret stål
med oprindelse i Ukraine, med undtagelse af importen af
varer fra Dnipropetrovsk Tube Works (»DTW«), som er
omfattet af en antidumpingtold på 51,9 % (»de gældende
foranstaltninger«). Forordningen om endelig told ændrede
den endelige antidumpingtold, der blev indført ved
forordning (EF) nr. 348/2000 (3), og ophævede muligheden for at blive undtaget fra told, der var nævnt i
artikel 2 i forordning (EF) nr. 348/2000.

(1) EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 461/2004 (EUT L 77 af 13.3.2004, s. 12).
(2) EUT L 46 af 17.2.2005, s. 7.
(3) EFT L 45 af 17.2.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 258/2005.

(4)

Ifølge artikel 14, stk. 4, i grundforordningen kan antidumpingforanstaltninger suspenderes, hvis det er i Fællesskabets interesse, og hvis markedsvilkårene midlertidigt
har ændret sig i et omfang, der giver grund til at
formode, at der ikke vil ske skade som følge af suspensionen. Antidumpingforanstaltningerne kan suspenderes
ved Kommissionens afgørelse i en periode på ni
måneder. Artikel 14, stk. 4, præciserer også, at suspensionen kan forlænges med højst et år, hvis Rådet træffer
afgørelse herom på forslag fra Kommissionen. I henhold
til artikel 14, stk. 4, kan de pågældende antidumpingforanstaltninger desuden til enhver tid genindføres, hvis
begrundelsen for suspensionen ikke længere er gyldig.

(4) EUT L 46 af 17.2.2005, s. 46.
(5) EFT L 322 af 25.11.1997, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1322/2004 (EUT L 246 af 20.7.2004, s. 10).
(6) EFT L 322 af 25.11.1997, s. 63.
(7) EFT L 23 af 28.1.2000, s. 78.
(8) EUT L 246 af 20.7.2004, s. 10.
(9) Jf. betragtning (9) ff. i forordning (EF) nr. 1322/2004.

L 300/2

DA

Den Europæiske Unions Tidende

(5)

Efter at de endelige antidumpingforanstaltninger blev
delvis suspenderet ved afgørelsen, har Kommissionen
fortsat overvåget markedssituationen for SR, specielt
importstrømmene fra Kroatien og Ukraine.

(6)

En undersøgelse af de seneste importstrømme viser, at
importen fra Kroatien og Ukraine er forblevet på et
meget lavt niveau.

17.11.2005

(8)

Af ovenstående grunde foreslås det i medfør af artikel 14,
stk. 4, i grundforordningen at forlænge den delvise
suspension af antidumpingforanstaltningerne på importen af SR i endnu et år.

(9)

Hvis begrundelsen for suspensionen ikke længere er
gyldig, kan antidumpingforanstaltningerne genindføres,
og den delvise suspension omgåede ophæves.
D. HØRING AF EF-ERHVERVSGRENEN

(7)

Markedssituationen må derfor anses for at være den
samme, som da foranstaltningerne blev delvis suspenderet. Da importniveauet fra Kroatien og Ukraine er
meget lavt, anses det i denne specifikke situation for
usandsynligt, at der igen vil blive påført EF-erhvervsgrenen skade, hvis den delvise suspension af foranstaltningerne blev forlænget. Så længe de nuværende
markedsvilkår er fremherskende, hvor importen af varer
fra Rusland og Rumænien sandsynligvis vil bevare deres
stærke position, kan der næppe ventes en væsentlig stigning i importen fra Ukraine og/eller Kroatien. Det er
derfor usandsynligt, at der igen vil blive forvoldt skade
som følge af en forlængelse af suspensionen. På grund af
de særlige omstændigheder, som f.eks. har medført, at
foranstaltningerne vedrørende importen fra Rusland og
Rumænien ikke er blevet anvendt, mener man, at den
told på 23 % og på 38,5 %, der blev fastsat i den oprindelige undersøgelse for henholdsvis Kroatien og Ukraine,
vil være tilstrækkelig til at fjerne skadevoldende dumping.

(10)

I overensstemmelse med artikel 14, stk. 4, i grundforordningen har Kommissionen underrettet EF-erhvervsgrenen om, at den har til hensigt at forlænge den
delvise suspension af antidumpingforanstaltningerne, og
erhvervsgrenen har fået lejlighed til at fremsætte bemærkninger. EF-erhvervsgrenen har ikke rejst indsigelser —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Den delvise suspension af den endelige antidumpingtold, der
blev indført ved Kommissionens afgørelse 2005/133/EF,
forlænges indtil den 18. november 2006.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. november 2005.
På Rådets vegne
G. BROWN

Formand

17.11.2005

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 300/3

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1867/2005
af 16. november 2005
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 17. november 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. november 2005.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug
og udvikling af landdistrikter

(1) EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).
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BILAG
til Kommissionens forordning af 16. november 2005 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
096
204
999

56,5
36,8
35,9
43,1

0707 00 05

052
204
999

121,9
30,3
76,1

0709 90 70

052
204
999

111,0
71,2
91,1

0805 20 10

204
388
999

60,8
85,5
73,2

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

052
624
999

75,5
88,1
81,8

0805 50 10

052
388
999

65,6
71,6
68,6

0806 10 10

052
400
508
624
720
999

129,1
227,6
264,3
162,5
99,7
176,6

0808 10 80

388
400
404
512
800
999

112,2
108,0
93,3
132,0
141,8
117,5

0808 20 50

052
720
999

102,4
43,1
72,8

Fast importværdi

(1) Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). Koden
»999« repræsenterer »anden oprindelse«.
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L 300/5

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1868/2005
af 16. november 2005
om ændring af forordning (EF) nr. 1065/2005 for så vidt angår den mængde, der er omfattet af den
løbende licitation for udførsel af byg, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(4)

Forordning (EF) nr. 1065/2005 bør ændres i overensstemmelse hermed.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Korn —

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af
29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1),
særlig artikel 6, og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Procedurerne og betingelserne for salg af korn fra interventionsorganerne er fastsat i Kommissionens forordning
(EØF) nr. 2131/93 (2).

(2)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1065/2005 (3)
blev der indledt en løbende licitation med henblik på
eksport af 430 000 t byg, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse.

(3)

Tyskland har underrettet Kommissionen om, at landets
interventionsorgan har til hensigt at forøge den mængde,
der udbydes i licitation med henblik på udførsel, med
100 000 t. I betragtning af denne hensigt, de disponible
mængder og markedssituationen bør Tysklands anmodning imødekommes.

I forordning (EF) nr. 1065/2005 affattes artikel 2 således:
»Artikel 2
Licitationen omfatter maksimalt 530 000 t byg med henblik
på eksport til tredjelande undtagen Albanien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Canada, Kroatien, Liechtenstein, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Mexico, Rumænien,
Schweiz, Serbien og Montenegro (*) samt USA.
___________
(*) Inklusive Kosovo, som defineret ved resolution 1244
vedtaget af De Forenede Nationers Sikkerhedsråd den
10. juni 1999.«
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. november 2005.
På Kommissionens vegne
Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen

(1) EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).
(2) EFT L 191 af 31.7.1993, s. 76. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 749/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 10).
(3) EUT L 174 af 7.7.2005, s. 48. Ændret ved forordning (EF)
nr. 1298/2005 (EUT L 206 af 9.8.2005, s. 3).
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1869/2005
af 16. november 2005
om udskiftning af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 805/2004 om
indførelse af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(2)

Efter de nye medlemsstaters tiltrædelse den 1. maj 2004
bør bilag I-VI til forordning (EF) nr. 805/2004 erstattes
for at tilpasse standardformularerne til anvendelse i de
nye medlemsstater.

(3)

Forordning (EF) nr. 805/2004 bør derfor ændres tilsvarende —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 805/2004 af 21. april 2004 om indførelse af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav (1),
særlig artikel 31,

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

efter høring af det udvalg, der er nedsat ved artikel 32 i forordning (EF) nr. 805/2004, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Bilag I-VI til forordning (EF) nr. 805/2004 indeholder en
række standardformularer, der skal anvendes i forbindelse
med det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument for
ubestridte krav.

Artikel 1
Bilag I-VI til forordning (EF) nr. 805/2004 erstattes af de tilsvarende bilag i nærværende forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på syvendedagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. november 2005.
På Kommissionens vegne
Franco FRATTINI

Næstformand

(1) EUT L 143 af 30.4.2004, s. 15.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1870/2005
af 16. november 2005
om åbning og forvaltning af toldkontingenter og om indførelse af en ordning med importlicenser og
oprindelsescertifikater for hvidløg fra tredjelande
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(2)

Der kan også importeres hvidløg uden for GATT-kontingentet til normal told eller på præferencebetingelser i
forbindelse med aftaler, som Fællesskabet har indgået
med visse tredjelande.

(3)

Hvidløg er et vigtigt produkt i EU’s frugt- og grønsagssektor med en årlig produktion på ca. 250 000 t i EU.
Den årlige import fra tredjelande er også betydelig og
andrager fra 60 000 til 80 000 t. De to vigtigste leverandørlande i den tredje verden er Kina (30 000 til
40 000 t pr. år) og Argentina (ca. 15 000 t pr. år).

(4)

Betingelserne for forvaltning af disse kontingenter er
fastsat i 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 (3).
I betragtning af erfaringen fra anvendelsen af nævnte
forordning bør nogle af de nuværende betingelser
ændres for at forenkle og afklare ordningen.

(5)

Da der opkræves en specifik told for ikke-præferenceimport uden for GATT-kontingentet, kræver forvaltningen
af GATT-kontingentet en ordning med importlicenser. En
sådan ordning bør muliggøre et detaljeret tilsyn med al
import af hvidløg. Gennemførelsesbestemmelserne til
ordningen bør supplere og kunne fravige de bestemmelser, der er vedtaget ved Kommissionens forordning
(EF) nr. 1291/2000 af 9. juni 2000 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og
eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter (4).

(6)

For at overvåge al import så nøje som muligt, især efter
de seneste tilfælde af bedrageri, bør der indføres to kategorier importlicenser for al import af hvidløg. Erfaringen
viser, at bedrageri normalt begås ved, at kinesisk hvidløg
omlades via tredjelande, der har præferencehandelsaftaler
med EU. Hvidløgene kommer ind i EU med falske dokumenter.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

under henvisning til traktaten om Tjekkiets, Estlands, Cyperns,
Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse,

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

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28.
oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og
grøntsager (1), særlig artikel 31, stk. 2, og artikel 34, stk. 1,
og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Som konklusion på forhandlingerne i henhold til artikel
XXVIII i GATT 1994 har Fællesskabet ændret betingelserne for import af hvidløg. Siden den 1. juni 2001 har
den normale toldsats for import af hvidløg henhørende
under KN-kode 0703 20 00 været sammensat af en
værditold på 9,6 % og en specifik told på 1 200 EUR
pr. t netto. Der blev dog åbnet et kontingent på
38 370 t uden specifik told ved en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Den
Argentinske Republik i henhold til artikel XXVIII i den
almindelige overenskomst om told og udenrigshandel
(GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne vedrørende hvidløg omhandlet i liste CXL, der er knyttet
som bilag til GATT, der blev godkendt ved Rådets afgørelse 2001/404/EF (2) (i det følgende benævnt »GATTkontingentet«). Det er fastsat i nævnte aftale, at dette
kontingent opdeles i 19 147 t til import fra Argentina
(løbenummer 09.4104 og 09.4099), 13 200 t til import
fra Kina (løbenummer 09.4105 og 09.4100) og 6 023 t
for import fra andre lande (løbenummer 09.4106 og
09.4102).

(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 142 af 29.5.2001, s. 7.

(3) EFT L 86 af 3.4.2002, s. 11. Ændret ved forordning (EF)
nr. 537/2004 (EUT L 86 af 24.3.2004, s. 9).
(4) EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1741/2004 (EUT L 311 af 8.10.2004, s. 17).
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(7)

Overgangen fra den ene ordning til den anden bør
forløbe så glat som muligt. Med henblik herpå bør
nogle af gennemførelsesbestemmelserne til forordning
(EF) nr. 565/2002 overtages og den traditionelle importtidsplan opretholdes.

(8)

Der bør føres tilsyn med hvidløgsimporten efter artikel
308d i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af
2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til
Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af
en EF-toldkodeks (1).

(9)

Der bør fortsat være en passende forsyning med hvidløg
på EF-markedet til stabile priser. Der bør undgås unødvendige markedssammenbrud i form af store prisudsving
og uheldige virkninger for EF-producenterne. Med
henblik herpå bør konkurrencen mellem importørerne
øges og deres administrative byrde mindskes.

(10)

Af hensyn til de nuværende importører, der normalt
importerer store mængder hvidløg, og nye importører,
der melder sig på markedet, og som også bør have en
rimelig chance for at ansøge om importlicenser for en
mængde hvidløg under toldkontingenterne, bør der
skelnes mellem traditionelle importører og nye importører. Der bør gives en klar definition af disse to kategorier importører, og der bør fastsættes visse kriterier for
ansøgernes status og udnyttelsen af de tildelte importlicenser.

(11)

De mængder, der skal tildeles disse kategorier importører,
bør fastlægges på grundlag af de faktisk importerede
mængder frem for på grundlag af de udstedte importlicenser.

(12)

For at gøre det muligt for importører i Tjekkiet, Estland,
Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien
og Slovakiet (i det følgende benævnt »de nye medlemsstater«) at komme ind under denne forordning bør der
indføres ordninger for importperioderne 2005/06 og
2006/07 for at sikre, at der skelnes mellem på den ene
side traditionelle importører og nye importører i Fællesskabet i dets sammensætning pr. 30. april 2004 og på
den anden side traditionelle importører og nye importører i de nye medlemsstater.

(13)

For at tage hensyn til de forskellige handelsmønstre i de
forskellige nye medlemsstater bør de ansvarlige myndigheder i de nye medlemsstater kunne vælge mellem to
metoder for at fastslå deres traditionelle importørers referencemængde.

(1) EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 883/2005 (EUT L 148 af 11.6.2005, s. 5).
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(14)

Ansøgninger om licens for import af hvidløg fra tredjelande, der indgives af begge kategorier importører, bør
underkastes visse restriktioner. Sådanne restriktioner er
nødvendige for ikke blot at sikre konkurrencen mellem
importørerne, men også for at sikre, at importører med
en ægte kommerciel virksomhed inden for frugt og
grøntsager får lejlighed til at forsvare deres legitime
handelsposition over for andre importører, og at en
enkelt importør ikke er i stand til at kontrollere
markedet.

(15)

For at sikre konkurrencen mellem ægte importører og
forhindre spekulation i tildelingen af importlicenser og
ethvert misbrug af ordningen, der ville skade de nye og
de traditionelle importørers legitime handelsposition, bør
der indføres en mere streng kontrol med, om importlicenserne udnyttes korrekt. Med henblik herpå bør overdragelse af importlicenser forbydes.

(16)

For at formindske importørernes administrative byrde og
nedsætte risikoen for bedrageri bør ansøgninger om
importlicens kun indgives i den medlemsstat, hvor
importøren er registreret.

(17)

Der behøves også foranstaltninger for mest muligt at
begrænse ansøgninger om importlicens i spekulationsøjemed, der kan medføre, at toldkontingenterne ikke
udnyttes helt. På grund af produktets art og værdi bør
der stilles en sikkerhed for hver ton hvidløg, som der
ansøges om importlicens for, jf. artikel 15, stk. 2, i
forordning (EF) nr. 1291/2000. Sikkerhedsstillelsen bør
fastsættes til et beløb, der er stort nok til at afværge
ansøgninger i spekulationsøjemed, men ikke så højt, at
det afskrækker de importører, der reelt driver kommerciel
virksomhed i hvidløgssektoren. Den mest passende
objektive sikkerhedsstillelse er 5 % af den gennemsnitlige
tillægstold for hvidløg henhørende under KN-kode
0703 20 00.

(18)

For at sikre, at GATT-kontingentet forvaltes korrekt, bør
det fastlægges, hvilke foranstaltninger Kommissionen skal
træffe, når den mængde hvidløg af en bestemt oprindelse
eller for et bestemt kvartal, der er ansøgt om importlicens for, overstiger den mængde, der er fastsat i afgørelse
2001/404/EF, forhøjet med den mængde, der er ubrugt i
forbindelse med tidligere udstedte importlicenser. Hvis
sådanne foranstaltninger indebærer anvendelse af en
tildelingskoefficient, når importlicenserne udstedes, bør
det være muligt at trække ansøgningerne om disse
importlicenser tilbage med øjeblikkelig frigivelse af
sikkerhedsstillelsen.
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(19)

(20)
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For at sikre, at kontingenterne udnyttes korrekt, bør
medlemsstaterne regelmæssigt meddele Kommissionen
de mængder, der er omfattet af importlicenser, som
medlemsstaternes ansvarlige myndigheder har udstedt,
og som importørerne ikke har udnyttet helt. Ved beregningen af den mængde, der er omfattet af importlicenser,
bør der tages hensyn til de ansøgninger om importlicens,
som importørerne har trukket tilbage.

Med henblik på forvaltning af toldkontingenterne for
hvidløg bør importører, der ansøger om importlicens,
vedlægge deres ansøgninger til medlemsstatens ansvarlige
myndigheder en erklæring om, at de forpligter sig til at
overholde restriktionerne i denne forordning. For at
forhindre misbrug af ordningen bør der fastsættes
afskrækkende sanktioner, og medlemsstaterne bør have
et vist frirum til at skønne, om importørerne skal
pålægges yderligere sanktioner ud over dem, der er
fastsat i denne forordning, når de indgiver falske, vildledende eller unøjagtige ansøgninger og/eller erklæringer til
de ansvarlige myndigheder.

L 300/21

licenser i nærværende forordning, for tiden ikke er underkastet særlige regler for udstedelse af licenser, og for at
sikre en mere effektiv kontrol bør bestemmelserne om
»B«-licenser anvendes så hurtigt som muligt.

(24)

For import af hvidløg, der efter nærværende forordnings
ikrafttræden foretages i henhold til importlicenser, der er
udstedt efter forordning (EF) nr. 565/2002 og enhver
forordning om åbning og forvaltning af autonome toldkontingenter for hvidløg, bør de bestemmelser, der var i
kraft, da disse importlicenser blev udstedt, fortsat
anvendes.

(25)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Friske
Frugter og Grøntsager —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
(21)

For at forbedre kontrollen og undgå enhver risiko for
fordrejning af handelen som følge af urigtige dokumenter
bør den nuværende ordning med oprindelsescertifikater
for hvidløg, der importeres fra visse tredjelande, og kravet
om, at hvidløg skal transporteres direkte fra oprindelseslandet til Fællesskabet, opretholdes, og landelisten
udvides i betragtning af supplerende oplysninger. Oprindelsescertifikaterne udstedes af de nationale myndigheder
efter artikel 56-62 i forordning (EØF) nr. 2454/93.

Åbning af toldkontingenter og gældende toldsatser
1.
I henhold til afgørelse 2001/404/EF åbnes der toldkontingenter for import til Fællesskabet af hvidløg henhørende under
KN-kode 0703 20 00 (i det følgende benævnt »hvidløg«) på
betingelserne i denne forordning. Størrelsen af hvert toldkontingent, den periode, det gælder for, og løbenummeret er anført
i bilag I.

2.
Værditolden for hvidløg, der importeres under de i stk. 1
omhandlede toldkontingenter, er på 9,6 %.
(22)

Alle nødvendige meddelelser mellem medlemsstaterne og
Kommissionen i forbindelse med forordningen bør specificeres, især med hensyn til forvaltningen af toldkontingenter, for at bekæmpe bedrageri og føre tilsyn med
markedet.

Artikel 2
Definitioner
I denne forordning forstås der ved:

(23)

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 565/2002, Kommissionens forordning (EF) nr. 228/2004 af 3. februar 2004
om overgangsforanstaltninger for Kommissionens forordning (EF) nr. 565/2002 som følge af Tjekkiets, Estlands,
Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens,
Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse (1) og Kommissionens
forordning (EF) nr. 229/2004 af 10. februar 2004 om
fravigelse af forordning (EF) nr. 565/2002 for så vidt
angår datoerne for indgivelse af licensansøgninger for
import af hvidløg for første kvartal af importperioden
2004/05 (2) bør ophæves. Nærværende forordning bør
for første gang anvendes på ansøgninger om importlicens for det første kvartal af importperioden 2006/07.
Da den import, der er underlagt bestemmelserne om »B«-

EUT L 39 af 11.2.2004, s. 10.
(2) EUT L 39 af 11.2.2004, s. 12.

1) »importperiode«: perioden fra den 1. juni til den 31. maj det
efterfølgende år

2) »nye medlemsstater«: Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland,
Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet

3) »andre lande«: tredjelande undtagen Argentina og Kina

4) »ansvarlige myndigheder«: det eller de organer, der er
udpeget af medlemsstaterne til at gennemføre denne forordning
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5) »referencemængde«: den mængde hvidløg, der er blevet
importeret af en traditionel importør, jf. artikel 3, som
følger:

c) har importeret mindst 50 t frugt og grøntsager som
omhandlet i artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2200/96
til Fællesskabet i importperioden forud for deres ansøgning.

a) for traditionelle importører, der importerede hvidløg
mellem 1998 og 2000 til Fællesskabet i dets sammensætning pr. 30. april 2004, den største mængde hvidløg,
der blev importeret i et af kalenderårene 1998, 1999 eller
2000

2.
Ved »nye importører« forstås andre importører end de i
stk. 1 omhandlede importører, det være sig fysiske eller juridiske personer, enkeltpersoner eller sammenslutninger af
erhvervsdrivende, der er etableret i overensstemmelse med
national ret, og som i hvert af de to foregående kalenderår
har importeret mindst 50 t frugt og grøntsager som omhandlet
i artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2200/96 til Fællesskabet.
Overholdelsen af denne betingelse dokumenteres ved, at den
pågældende er optaget i et handelsregister i medlemsstaten,
eller ved ethvert andet bevis, der er godkendt af medlemsstaten,
og ved et importbevis.

b) for traditionelle importører, der importerede hvidløg
mellem 2001 og 2003 til de nye medlemsstater, den
største mængde hvidløg, der blev importeret

i) enten i kalenderåret 2001, 2002 eller 2003

ii) eller i importperioden 2001/02, 2002/03 eller
2003/04

c) for traditionelle importører, der ikke falder ind under litra
a) eller b), den største mængde hvidløg, der er blevet
importeret i en af de første tre importperioder, hvor de
har opnået importlicenser efter forordning (EF) nr.
565/2002 eller nærværende forordning.

Der tages ikke hensyn til hvidløg med oprindelse i de nye
medlemsstater eller Fællesskabet i dets sammensætning pr. 30.
april 2004 ved beregningen af referencemængden.

De nye medlemsstater vælger og anvender en af de i litra b)
omhandlede to metoder på alle traditionelle importører efter
objektive kriterier og på en sådan måde, at der sikres de
erhvervsdrivende lige behandling.

3.
Uanset stk. 1 og 2 gælder følgende med hensyn til
importperioden fra den 1. juni 2006 til den 31. maj 2007 i
de nye medlemsstater:

a) ved »traditionelle importører« forstås importører, det være
sig fysiske eller juridiske personer, enkeltpersoner eller
sammenslutninger af erhvervsdrivende, der er etableret i
overensstemmelse med national ret, og som kan bevise, at:

i) de har importeret hvidløg fra andre oprindelseslande end
de nye medlemsstater eller Fællesskabet i dets sammensætning pr. 30. april 2004 i mindst to af de tre foregående importperioder

ii) de har importeret mindst 50 t frugt og grøntsager som
omhandlet i artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr.
2200/96 i det foregående kalenderår

iii) importen i nr. i) og ii) har fundet sted til den nye
medlemsstat, hvor den pågældende importørs hovedsæde
befinder sig

Artikel 3
Kategorier importører
1.
Ved »traditionelle importører« forstås importører, det være
sig fysiske eller juridiske personer, enkeltpersoner eller sammenslutninger af erhvervsdrivende, der er etableret i overensstemmelse med national ret, og som kan bevise, at de:

b) ved »nye importører« forstås andre end de i litra a) omhandlede traditionelle importører, det være sig handlende, fysiske
eller juridiske personer, enkeltpersoner eller sammenslutninger af erhvervsdrivende, der er etableret i overensstemmelse med national ret, og som kan bevise, at:

a) har opnået licenser efter forordning (EF) nr. 565/2002 eller
nærværende forordning i hver af de tre foregående importperioder

i) de har importeret mindst 50 t frugt og grøntsager som
omhandlet i artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr.
2200/96 fra andre oprindelseslande end de nye medlemsstater eller Fællesskabet i dets sammensætning pr. 30.
april 2004 i hvert af de to foregående kalenderår

b) har importeret hvidløg til Fællesskabet i mindst to af de tre
foregående importperioder

ii) importen i nr. i) har fundet sted til den nye medlemsstat,
hvor den pågældende importørs hovedsæde befinder sig.
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2.
Udnyttes den tildelte mængde med oprindelse i Argentina,
Kina og andre lande i et kvartal ikke fuldt ud af en kategori
importører, tildeles resten til den anden kategori importører.

Artikel 4
Forelæggelse af importlicenser
1.
Importeret hvidløg kan kun overgå til fri omsætning i
Fællesskabet, hvis der forelægges en importlicens, der er
udstedt efter denne forordning.

2.
Hvidløg kan kun overgå til fri omsætning under de i
artikel 1, stk. 1, omhandlede kontingenter, hvis rubrik 24 i
den pågældende importlicens indeholder en af angivelserne i
bilag II.

Sådanne importlicenser omtales i det følgende som »A-licenser«.
Andre importlicenser omtales i det følgende som »B-licenser«.

Artikel 5
Almindelige

bestemmelser om licensansøgninger
importlicenser

L 300/23

og

1.
Forordning (EF) nr. 1291/2000 gælder for »A«- og »B«licenser, undtagen hvis andet er fastsat i nærværende forordning.

2.
»A«-licenser gælder kun for det kvartal, de er udstedt for. I
»A«-licensernes rubrik 24 anføres en af angivelserne i bilag III.

3.
Med hensyn til hver af de i stk. 2 omhandlede tre oprindelser og hvert af de i bilag I anførte kvartaler, udstedes der kun
»A«-licenser for en mængde, der højst er lig med summen af:

a) den i bilag I anførte mængde for det pågældende kvartal og
den pågældende oprindelse

b) de mængder, der ikke er ansøgt om i det foregående kvartal
for den pågældende oprindelse

c) den uudnyttede mængde, som Kommissionen er blevet
underrettet om i forbindelse med de tidligere udstedte »A«licenser for den pågældende oprindelse.

Den mængde, der ikke er ansøgt om, eller som ikke er udnyttet
i en importperiode, kan dog ikke overføres til den efterfølgende
importperiode.

Artikel 7
Restriktioner for ansøgninger om »A«-licens

»B«-licenser er gyldige i tre måneder fra udstedelsesdatoen.

3.
Det sikkerhedsbeløb, der er omhandlet i artikel 15, stk. 2,
i forordning (EF) nr. 1291/2000, er på 50 EUR pr. t.

4.
I rubrik 8 i ansøgninger om »A«- og »B«-licenser og
importlicenser angives oprindelseslandet, og ordet »ja« markeres
med et kryds. Importlicensen er kun gyldig for import med
oprindelse i det angivne land.

5.
Uanset artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1291/2000
kan rettighederne i forbindelse med »A«- og »B«-licenser ikke
overdrages.

1.
Den samlede mængde, der er omfattet af ansøgninger om
»A«-licens, som en traditionel importør har indgivet i en importperiode, må ikke overstige hans referencemængde. De ansvarlige
myndigheder afviser ansøgninger, der ikke opfylder denne betingelse.

2.
Den samlede mængde, der er omfattet af ansøgninger om
»A«-licens, der indgives af en ny importør i et kvartal, må ikke
overstige 10 % af den i bilag I anførte mængde for det pågældende kvartal og den pågældende oprindelse. De ansvarlige
myndigheder afviser ansøgninger, der ikke opfylder denne betingelse.

Artikel 8
Indgivelse af importlicensansøgninger

Artikel 6
Fordeling af de samlede mængder på traditionelle og nye
importører
1.
Den samlede mængde, der tildeles Argentina, Kina og
andre lande jf. bilag I, fordeles således:

a) 70 % til traditionelle importører

b) 30 % til nye importører.

1.
En ansøger kan kun indgive ansøgninger om »A«- og »B«licenser til de ansvarlige myndigheder i en enkelt medlemsstat,
nemlig den medlemsstat, hvor ansøgeren er momsregistreret.

2.
Kun importører som defineret i artikel 3 kan indgive
ansøgninger om »A«-licens.

For at underbygge ansøgningerne om »A«-licens fremlægger
importørerne de nødvendige oplysninger, så de pågældende
medlemsstaters ansvarlige myndigheder kan undersøge, om
betingelserne i artikel 3 er opfyldt til deres tilfredshed.
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Når nye importører har opnået importlicenser efter nærværende
forordning eller forordning (EF) nr. 565/2002 i den tidligere
importperiode, skal de fremlægge bevis for, at mindst 90 % af
den mængde, de havde fået tildelt, rent faktisk er overgået til fri
omsætning.

Fremlægges det i tredje afsnit omhandlede bevis ikke, eller viser
det fremlagte bevis, at mindre end 90 % af den mængde, en
importør har fået tildelt, rent faktisk er overgået til fri omsætning i et kvartal i den i nævnte afsnit omhandlede importperiode, udstedes der ingen importlicens til ansøgeren undtagen i
tilfælde af force majeure.

3.
Importører indgiver deres ansøgninger om »A«-licens i de
første fem arbejdsdage i april, juli, oktober og januar før det
respektive kvartal.
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Artikel 10
Udstedelse af importlicenser
1.
De ansvarlige myndigheder udsteder »A«-licenserne på den
syvende arbejdsdag efter den i artikel 9 fastsatte indberetning.

2.
Konstateres det i et kvartal, at den mængde, der ansøges
om under de i artikel 1, stk. 1, omhandlede kontingenter, overstiger den disponible mængde, fastsætter Kommissionen ved en
forordning en tildelingskoefficient for de pågældende ansøgninger om »A«-licens og suspenderer om nødvendigt udstedelsen af »A«-licenser for de efterfølgende ansøgninger.

Anvendes første afsnit, udsteder de ansvarlige myndigheder »A«licenser på den tredje arbejdsdag efter den i nævnte afsnit
omhandlede forordnings ikrafttrædelse.

4.
Importørerne vedlægger deres ansøgninger om »A«-licens
en erklæring om, at de er klar over og forpligter sig til at
overholde bestemmelserne i artikel 7.

Sådanne erklæringer underskrives og attesteres som korrekte af
importøren.

5.
Ansøgningerne om »A«-licens skal i rubrik 20 have påtegnelsen »traditionel importør« eller »ny importør«, alt efter om de
indgives af henholdsvis en traditionel importør eller en ny
importør.

6.
Der kan ikke indgives ansøgninger om »A«-licens for et
bestemt kvartal eller for en bestemt oprindelse, når der ikke er
anført nogen mængde i bilag I for nævnte kvartal og for nævnte
oprindelse.

7.
Der kan ikke udstedes en »B«-licens på grundlag af en
ansøgning om »A«-licens.

3.
Der kan ikke udstedes »A«-licens for import af produkter
med oprindelse i de af de i bilag IV nævnte lande, der ikke har
tilsendt Kommissionen de oplysninger, der er nødvendige for at
iværksætte en procedure for administrativt samarbejde i overensstemmelse med artikel 63, 64 og 65 i forordning (EØF) nr.
2454/93. Fremsendelsen af oplysningerne anses for at være
foretaget på datoen for den offentliggørelse, der er fastsat i
nærværende forordnings artikel 15.

4.
Medlemsstaterne meddeler Kommissionen listen over
traditionelle og nye importører, der ansøger om »A«-licenser i
det pågældende kvartal, på den i artikel 9, stk. 1, omhandlede
dag. Når det drejer sig om sammenslutninger af erhvervsdrivende, der er etableret i overensstemmelse med national ret,
skal de tilsluttede erhvervsdrivende også anføres på listen.

De i første afsnit omhandlede meddelelser foretages elektronisk
på den formular, Kommissionen forsyner medlemsstaterne med.

Artikel 9
Indberetning af ansøgninger om »A«-licens
Senest den 15. i hver måned, jf. artikel 8, stk. 3, indberetter
medlemsstaterne den mængde, der er omfattet af ansøgninger
om »A«-licens, der er indgivet for det pågældende kvartal, til
Kommissionen.

5.
Der gælder ingen mængderestriktion for »B«-licenser, der
straks udstedes.

Artikel 11
Tilbagetrækning af ansøgninger om »A«-licens

Indberetningerne fordeles på oprindelse. Indberetningerne indeholder også særskilte tal for de mængder hvidløg, som
henholdsvis traditionelle og nye importører har ansøgt om.

Indberetningerne foretages elektronisk ved brug af den formular,
Kommissionen forsyner medlemsstaterne med.

Er den mængde, der er omfattet af en »A«-licens, ifølge artikel
10, stk. 2, mindre end den mængde, der er ansøgt om »A«licens for, kan den pågældende importør anmode de ansvarlige
myndigheder om at trække ansøgningen om »A«-licens tilbage
inden tre arbejdsdage efter ikrafttrædelsen af den forordning, der
er vedtaget efter artikel 10, stk. 2. Ved en sådan tilbagetrækning
frigives hele sikkerhedsstillelsen straks.
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Artikel 12

Artikel 14

Medlemsstaternes meddelelser til Kommissionen

Direkte transport

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen følgende:

1.
Nedenstående produkter anses for at være transporteret
direkte fra de i bilag IV anførte tredjelande til Fællesskabet:

a) den mængde, der er ansøgt om »B«-licens for
b) for importlicenser, der ikke er udnyttet eller kun udnyttet
delvist, den mængde i »A«-licenserne, der svarer til forskellen
mellem den mængde, der er afskrevet på bagsiden af licenserne, og den mængde, de er udstedt for, for det sidst afsluttede kvartal
c) den mængde i de ansøgninger om »A«-licens, der er trukket
tilbage efter artikel 11.
2.

a) produkter, hvis transport ikke passerer igennem noget andet
tredjelands territorium
b) produkter, hvis transport passerer igennem et eller flere
andre tredjelande end oprindelseslandet med eller uden
omladning eller midlertidig oplagring i disse lande, hvis
transporten gennem disse lande er nødvendig af geografiske
grunde eller af transporthensyn, og hvis produkterne:
i) er forblevet under toldmyndighedernes tilsyn i transiteller oplagringslandet eller -landene

De i stk. 1 nævnte oplysninger indberettes:

a) med hensyn til stk. 1, litra a), senest den anden arbejdsdag i
hver uge for ansøgninger, der er modtaget den foregående
uge
b) med hensyn til stk. 1, litra b), senest den dag, der er anført i
artikel 9, stk. 1
c) med hensyn til stk. 1, litra c), senest den sidste dag i hver
måned, der er anført i artikel 8, stk. 3.
Er der ikke indgivet ansøgninger om »B«-licens, eller er der ikke
uudnyttede eller tilbagetrukne mængder, jf. stk. 1, litra b) og c),
underretter den pågældende medlemsstat Kommissionen herom
på den i nærværende stykke anførte dag.
3.
De i stk. 1 omhandlede meddelelser foretages elektronisk
ved brug af den formular, Kommissionen forsyner medlemsstaterne med.
Den pågældende mængde opdeles efter dag for indgivelse af
ansøgning om importlicens, efter oprindelsestredjeland, efter
licenstype (»A«- eller »B«-licens) og for »A«-licenser efter kategori
importør, jf. artikel 3.
Artikel 13
Oprindelsescertifikater
Hvidløg med oprindelse i et tredjeland som anført i bilag IV kan
kun overgå til fri omsætning i Fællesskabet, hvis følgende betingelser er opfyldt:

ii) ikke er bragt på markedet eller overgået til frit forbrug
der
iii) ikke har undergået andre behandlinger end aflæsning og
genpålæsning eller enhver anden behandling, der skal
sikre, at deres tilstand ikke forringes.
2.
Som bevis for, at betingelserne i stk. 1, litra b), er opfyldt,
skal medlemsstaternes ansvarlige myndigheder have forelagt:
a) et gennemgående transportdokument, der er udfærdiget i
oprindelseslandet, og som dækker transporten gennem transitlandet eller -landene, eller
b) en erklæring fra toldmyndighederne i transitlandet eller
-landene, der indeholder:
i) en nøjagtig varebeskrivelse
ii) datoerne for aflæsning og genpålæsning med detaljerede
oplysninger til identifikation af de anvendte transportmidler
iii) en erklæring til attestering af de forhold, som produkterne har været opbevaret under
c) eller hvis det i litra a) eller b) omhandlede bevis ikke kan
fremlægges, alle andre underbyggende dokumenter.
Artikel 15
Administrativt samarbejde med visse tredjelande

a) der fremlægges et oprindelsescertifikat, som er udstedt af de
ansvarlige nationale myndigheder i det pågældende tredjeland, jf. artikel 56-62 i forordning (EØF) nr. 2454/93
b) produktet er forsendt direkte fra landet til Fællesskabet efter
artikel 14.

Så snart hvert tredjeland, der er anført i bilag IV til nærværende
forordning, har fremsendt de oplysninger, der er nødvendige for
iværksættelsen af en procedure for administrativt samarbejde, jf.
artikel 63, 64 og 65 i forordning (EØF) nr. 2454/93, offentliggøres der en meddelelse om fremsendelsen af disse oplysninger i
Den Europæiske Unions Tidende, C-udgaven.
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Artikel 16
Sanktioner for importører
1.
Konstateres det, at ansøgninger eller erklæringer, der
vedrører »A«-licenser, og som en importør har indgivet til de
ansvarlige myndigheder i en medlemsstat, er falske, vildledende
eller unøjagtige, medmindre dette helt klart skyldes en ægte fejl,
udelukker medlemsstatens ansvarlige myndigheder afhængigt af
uregelmæssighedens alvor importøren fra ordningen for ansøgninger om »A«-licens i op til fire kvartaler efter konstateringen,
uden at dette berører anvendelsen af relevante nationale love. I
sådanne tilfælde fortabes hele den i artikel 5, stk. 3, nævnte
sikkerhedsstillelse.
2.
Medlemsstaterne kan vedtage supplerende nationale
bestemmelser om indgivelse af ansøgninger om »A«-licens til
deres ansvarlige myndigheder og kan indføre sanktioner, der
skal pålægges importører, der er momsregistreret på deres nationale territorium, i forhold til uregelmæssighedens alvor.
Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen om indførelsen af sådanne nationale bestemmelser.
Artikel 17
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Kommissionen meddeler medlemsstaterne alle andre relevante
oplysninger, især dem, der kan hjælpe til at forebygge bedrageri.
Artikel 18
Administrativt samarbejde mellem medlemsstaterne
Medlemsstaterne træffer de foranstaltninger, der er nødvendige
for at etablere et indbyrdes administrativt samarbejde, med
henblik på at sikre, at denne forordning anvendes korrekt.
Artikel 19
Ophævelse
Forordning (EF) nr. 565/2002, (EF) nr. 228/2004 og (EF)
nr. 229/2004 ophæves fra den 1. april 2006.
Forordning (EF) nr. 565/2002, (EF) nr. 228/2004 og (EF)
nr. 229/2004 anvendes dog fortsat for importlicenser, der er
udstedt i henhold til nævnte forordninger for den importperiode, der udløber den 31. maj 2006.

Oplysninger fra Kommissionen
Artikel 20

Hver syvende arbejdsdag efter den 15. i hver måned som nævnt
i artikel 8, stk. 3, sender Kommissionen medlemsstaterne de
oplysninger, den har modtaget efter artikel 10, stk. 4, for at
lette påvisningen eller forebyggelsen af falske ansøgninger fra de
erhvervsdrivende.

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

Hver syvende arbejdsdag efter den 15. i hver måned som nævnt
i artikel 8, stk. 3, sender Kommissionen medlemsstaterne alle de
oplysninger, den har modtaget efter artikel 12.

Bestemmelserne om »A«-licenser for den importperiode, der
begynder den 1. juni 2006, anvendes fra den 1. april 2006.

Kommissionen meddeler regelmæssigt medlemsstaterne på rette
tidspunkt og måde, hvilke kontingentmængder der er udnyttet,
og hvilke oplysninger den har modtaget efter artikel 16, stk. 2.

Bestemmelserne om »B«-licenser anvendes fra den 1. januar
2006.

Ikrafttræden

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. november 2005.
På Kommissionens vegne
Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen
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BILAG I
Toldkontingenter, der efter afgørelse 2001/404/EF blev åbnet for import af hvidløg henhørende under
KN-kode 0703 20 00

Kontingenter (tons)
Oprindelse

Løbenr.

Første kvartal
(juni-august)

Andet kvartal
(septembernovember)

Tredje kvartal
(decemberfebruar)

Fjerde kvartal
(marts-maj

I alt

19 147

Argentina
Traditionelle
importører

09.4104

Nye importører

09.4099

—

—

9 590

3 813

4 110

1 634
13 200

Kina
Traditionelle
importører

09.4105

2 520

2 520

2 100

2 100

Nye importører

09.4100

1 080

1 080

900

900
6 023

Andre lande
Traditionelle
importører

09.4106

941

1 960

929

386

Nye importører

09.4102

403

840

398

166

4 944

6 400

18 027

8 999

I alt

—

38 370
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BILAG II
Angivelser som omhandlet i artikel 4, stk. 2
— på spansk:

Derecho de aduana 9,6 % — Reglamento (CE) no 1870/2005,

— på tjekkisk:

Celní sazba 9,6 % – nařízení (ES) č. 1870/2005,

— på dansk:

Toldsats 9,6 % — forordning (EF) nr. 1870/2005,

— på tysk:

Zollsatz 9,6 % — Verordnung (EG) Nr. 1870/2005,

— på estisk:

Tollimaks 9,6 % – määrus (EÜ) nr 1870/2005,

— på græsk:

Δασμός 9,6 % — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1870/2005,

— på engelsk:

Customs duty 9,6 % — Regulation (EC) No 1870/2005,

— på fransk:

Droit de douane: 9,6 % — Règlement (CE) no 1870/2005,

— på italiensk:

Dazio: 9,6 % — Regolamento (CE) n. 1870/2005,

— på lettisk:

Muitas nodoklis 9,6 % – Regula (EK) Nr. 1870/2005,

— på litauisk:

Muito mokestis 9,6 % – Reglamentas (EB) Nr. 1870/2005,

— på ungarsk:

Vám: 9,6 % – 1870/2005/EK rendelet,

— på nederlandsk:

Douanerecht: 9,6 % — Verordening (EG) nr. 1870/2005,

— på polsk:

Cło 9,6 % – Rozporządzenie (WE) nr 1870/2005,

— på portugisisk:

Direito aduaneiro: 9,6 % — Regulamento (CE) n.o 1870/2005,

— på slovakisk:

Clo 9,6 % – nariadenie (ES) č. 1870/2005,

— på slovensk:

Carina: 9,6 % – Uredba (ES) št. 1870/2005,

— på finsk:

Tulli 9,6 prosenttia – Asetus (EY) N:o 1870/2005,

— på svensk:

Tull 9,6 % – Förordning (EG) nr 1870/2005.

17.11.2005

17.11.2005

DA

Den Europæiske Unions Tidende

BILAG III
Angivelser som omhandlet i artikel 4, stk. 2
–– på spansk:

certificado expedido y válido solamente para el trimestre comprendido entre el 1 … y el
28/29/30/31 …

–– på tjekkisk:

Licence vydaná a platná pouze pro čtvrtletí od 1. … do 28./29./30./31. …

–– på dansk:

licens, der kun er udstedt og gyldig for kvartalet fra 1. … til 28./29./30./31. …

–– på tysk:

Lizenz nur erteilt und gültig für das Quartal vom 1. … bis 28./29./30./31. …

–– på estisk:

Litsents on välja antud üheks kvartaliks alates 1. [kuu] kuni 28./29./30./31. [kuu] ja kehtib selle
aja jooksul

–– på græsk:

Πιστοποιητικό εκδοθέν και ισχύον μόνο για το τρίμηνο από την 1η … έως τις 28/29/30/31 …

–– på engelsk:

licence issued and valid only for the quarter 1 [month] to 28/29/30/31 [month]

–– på fransk:

certificat émis et valable seulement pour le trimestre du 1er … au 28/29/30/31 …

–– på italiensk:

titolo rilasciato e valido unicamente per il trimestre dal 1o … al 28/29/30/31 …

–– på lettisk:

atłauja izsniegta un derīga tikai ceturksni no 1. [ménesis] līdz 28/29/30/31 [ménesis]

–– på litauisk:

Licencija išduota ir galioja tik vienam ketvirčiui nuo 1 [mėnuo] iki 28/29/30/31 [mėnuo]

–– på ungarsk:

Az engedélyt kizárólag a [hó] 1-jétől [hó] 28/29/30/31-ig terjedő negyedévre állították ki és kizárólag
erre az időszakra érvényes

–– på nederlandsk: voor het kwartaal van 1 … tot en met 28/29/30/31 … afgegeven en uitsluitend in dat kwartaal geldig
certificaat
–– på polsk:

Pozwolenie wydane i ważne tylko na kwartał od 1 … do 28/29/30/31 …

–– på portugisisk:

certificado emitido e válido apenas para o trimestre de 1 de … a 28/29/30/31 de …

–– på slovakisk:

povolenie vydané a platné len pre štvrťrok od 1. [mesiac] do 28./29./30./31. [mesiac]

–– på slovensk:

dovoljenje, izdano in veljavno izključno za četrtletje od 1. … do 28./29./30./31. …

–– på finsk:

todistus on myönnetty 1 päivän … ja 28/29/30/31 päivän … väliselle vuosineljännekselle ja se on
voimassa ainoastaan kyseisenä vuosineljänneksenä

–– på svensk:

licens utfärdad och giltig endast för tremånadersperioden den 1 … till den 28/29/30/31 …
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BILAG IV
Landeliste som omhandlet i artikel 13, 14 og 15
De Forenede Arabiske Emirater
Iran
Libanon
Malaysia
Vietnam
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1871/2005
af 16. november 2005
om importlicenser for varer inden for oksekødssektoren med oprindelse i Botswana, Kenya,
Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe og Namibia
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

12. december 1972 om sundhedsmæssige og veterinærpolitimæssige problemer i forbindelse med indførsel af
kvæg, svin, får og geder samt fersk kød og kødprodukter
fra tredjelande (4) —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af
17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (1),
Artikel 1
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2286/2002 af
10. december 2002 om ordningen for landbrugsprodukter og
varer fremstillet af landbrugsprodukter med oprindelse i AVSstaterne og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1706/98 (2),

Nedenstående medlemsstater udsteder den 21. november 2005
importlicenser for produkter fra oksekødssektoren, udtrykt som
udbenet kød, med oprindelse i visse stater i Afrika, Vestindien
og Stillehavet for nedenstående mængder og oprindelseslande:

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
2247/2003 af 19. december 2003 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser i oksekødssektoren til Rådets forordning
(EF) nr. 2286/2002 om ordningen for landbrugsprodukter og
visse varer fremstillet af landbrugsprodukter med oprindelse i
AVS-staterne (3), særlig artikel 5, og

Det Forenede Kongerige:
— 160 t med oprindelse i Botswana
— 367 t med oprindelse i Namibia

ud fra følgende betragtninger:
Tyskland:
(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Med artikel 1 i forordning (EF) nr. 2247/2003 åbnes der
mulighed for udstedelse af importlicenser for produkter
fra oksekødssektoren med oprindelse i Botswana, Kenya,
Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe og Namibia. Indførslerne må imidlertid ikke overstige de mængder, som er
fastsat for hvert af disse eksporterende tredjelande.
De licensansøgninger, der er indgivet fra den 1. til den
10. november 2005, udtrykt som udbenet kød, i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 2247/2003, overstiger for produkter med oprindelse i Botswana, Kenya,
Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe og Namibia ikke de
disponible mængder for disse lande. Det er derfor muligt
at udstede importlicenser for de mængder, der er
anmodet om licens for.
De restmængder, for hvilke der kan ansøges om licenser
fra den 1. december 2005, bør fastsættes, uden at den
samlede mængde på 52 100 t overskrides.
Det bør understreges, at denne forordning ikke tilsidesætter bestemmelserne i Rådets direktiv 72/462/EØF af

EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21. Senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 1899/2004 (EUT L 328 af 30.10.2004, s. 67).
(2) EFT L 348 af 21.12.2002, s. 5.
(3) EUT L 333 af 20.12.2003, s. 37. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1118/2004 (EUT L 217 af 17.6.2004, s. 10).

— 123,1 t med oprindelse i Namibia.

Artikel 2
Der kan i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, i forordning
(EF) nr. 2247/2003 indgives licensansøgninger i løbet af de ti
første dage af december 2005 for følgende mængder udbenet
oksekød:

Botswana:

12 066 t

Kenya:

142 t

Madagaskar:

7 579 t

Swaziland:

3 337 t

Zimbabwe:

9 100 t

Namibia:

3 114,9 t.
Artikel 3

Denne forordning træder i kraft den 21. november 2005.
(4) EFT L 302 af 31.12.1972, s. 28. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 807/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 36).
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 16. november 2005.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug
og udvikling af landdistrikter

17.11.2005
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1872/2005
af 15. november 2005
om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

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

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

(2)

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De enhedsværdier, der er nævnt i artikel 173, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2454/93, fastsættes som angivet i tabellen i
bilaget.
Article 2
Denne forordning træder i kraft den 18. november 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. november 2005.
På Kommissionens vegne
Günter VERHEUGEN

Næstformand

(1) EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 648/2005 (EUT L 117 af 4.5.2005, s. 13).
(2) EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
883/2005 (EUT L 148 af 11.6.2005, s. 5).
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BILAG
Varebeskrivelse
Kode
Art, sort, KN-kode

1.10

1.30

1.40

1.50

Nye kartofler
0701 90 50

Spiseløg (bortset fra sætteløg)
0703 10 19

Hvidløg
0703 20 00

Porrer
ex 0703 90 00

Enhedsværdibeløb/100 kg netto
EUR
LTL
SEK

CYP
LVL
GBP

CZK
MTL

DKK
PLN

EEK
SIT

HUF
SKK

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

23,69

13,59

703,33

176,75

370,66

5 954,52

81,79

16,50

10,17

94,51

5 674,27

925,49

225,75

16,13

159,37

91,40

4 731,73

1 189,12

2 493,62

40 059,54

550,28

110,99

68,42

635,81

38 174,18

6 226,31

1 518,73

108,52

62,17

35,65

1 845,83

463,87

972,75

15 627,05

214,66

43,30

26,69

248,03

14 891,58

2 428,86

592,45

42,33

1.60

Blomkål
0704 10 00

—

—

1.80

Hvidkål og rødkål
0704 90 10

47,92

27,48

1 422,74

357,55

749,79

12 045,17

165,46

33,37

20,57

191,18

11 478,28

1 872,14

456,65

32,63

1.90

1.100

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

Kinakål
ex 0704 90 90

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

104,01

59,65

3 088,06

776,05

1 627,40

26 143,95

359,13

72,43

44,65

414,95

24 913,52

4 063,46

991,16

70,82

1.110

Hovedsalat
0705 11 00

—

—

1.130

Gulerødder
ex 0706 10 00

30,30

17,38

899,61

226,08

474,09

7 616,21

104,62

21,10

13,01

120,88

7 257,76

1 183,76

288,74

20,63

52,35

30,02

1 554,27

390,60

819,10

13 158,70

180,75

36,46

22,47

208,85

12 539,40

2 045,21

498,87

35,65

462,43

265,20

13 729,50

3 450,32

7 235,43

116 236,00

1 596,67

322,04

198,52

1 844,86

110 765,47

18 066,15

4 406,71

314,87

1.140

1.160

Radiser
ex 0706 90 90

Ærter (Pisum sativum)
0708 10 00

—

—

—

—
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Varebeskrivelse
Kode
Art, sort, KN-kode

1.170

Bønner:

1.170.1

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

1.170.2

— Bønner (Phaseolus-arter, vulgaris
var. Compressus Savi)
ex 0708 20 00

L 300/35

Enhedsværdibeløb/100 kg netto
EUR
LTL
SEK

CYP
LVL
GBP

CZK
MTL

DKK
PLN

EEK
SIT

HUF
SKK

132,50

75,99

3 934,02

988,65

2 073,22

33 306,00

457,51

92,28

56,88

528,62

31 738,49

5 176,64

1 262,69

90,22

151,09

86,65

4 485,86

1 127,33

2 364,04

37 977,98

521,68

105,22

64,86

602,77

36 190,59

5 902,78

1 439,81

102,88

1.180

Valskbønner
ex 0708 90 00

—

—

—

—

—

—

1.190

Artiskokker
0709 10 00

—

—

—

—

—

—

1.200

Asparges:

1.200.1

— Grønne
ex 0709 20 00

1.200.2

1.210

1.220

1.230

1.240

— Andre tilfælde
ex 0709 20 00

Auberginer
0709 30 00

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

Kantareller
0709 59 10

Sød peber
0709 60 10

266,27

152,70

7 905,47

1 986,70

4 166,18

66 928,92

919,37

185,43

114,31

1 062,27

63 778,98

10 402,53

2 537,39

181,30

463,35

265,73

13 756,92

3 457,21

7 249,88

116 468,16

1 599,86

322,68

198,92

1 848,54

110 986,70

18 102,24

4 415,51

315,50

99,22

56,90

2 945,83

740,31

1 552,45

24 939,84

342,59

69,10

42,59

395,84

23 766,07

3 876,31

945,51

67,56

138,52

79,44

4 112,66

1 033,54

2 167,37

34 818,39

478,28

96,47

59,47

552,63

33 179,70

5 411,70

1 320,03

94,32

334,34

191,74

9 926,55

2 494,61

5 231,28

84 039,70

1 154,41

232,83

143,53

1 333,85

80 084,46

13 062,00

3 186,09

227,65

98,66

56,58

2 929,34

736,16

1 543,76

24 800,26

340,67

68,71

42,36

393,62

23 633,06

3 854,62

940,22

67,18

1.250

Fennikel
0709 90 50

—

—

—

1.270

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

77,69

44,55

2 306,51

579,64

1 215,53

19 527,23

268,24

54,10

33,35

309,93

18 608,20

3 035,05

740,31

52,90
—

—

—

—

—

—

2.10

Spiselige kastanjer (Castanea-arter),
friske
ex 0802 40 00

—

—

—

2.30

Ananas, friske
ex 0804 30 00

47,08

27,00

1 397,71

351,25

736,59

11 833,22

162,55

32,78

20,21

187,81

11 276,31

1 839,20

448,62

32,05
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Varebeskrivelse

Enhedsværdibeløb/100 kg netto

Kode
Art, sort, KN-kode

2.40

Avocadoer, friske
ex 0804 40 00

2.50

Guvabær og mango, friske
ex 0804 50

2.60

Appelsiner, friske:

2.60.1

— Blod- og halvblodappelsiner
ex 0805 10 20

2.60.2

2.60.3

— Navels, Naveliner, Navelater,
Salustianer, Vernas, Valencialater, Maltoser, Shamoutis,
Ovalis, Trovita og Hamliner
ex 0805 10 20
— Andre varer
ex 0805 10 20

2.70

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

2.70.1

— Klementiner
ex 0805 20 10

2.70.2

2.70.3

2.70.4

2.85

— Monreales og satsumas
ex 0805 20 30

— Mandariner og wilkings
ex 0805 20 50

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

Limefrugter (Citrus
Citrus latifolia), friske
0805 50 90

2.90

Grapefrugter, friske:

2.90.1

— Hvide
ex 0805 40 00

2.90.2

— Lyserøde
ex 0805 40 00

17.11.2005

aurantifolia,

CYP
LVL
GBP

EUR
LTL
SEK

CZK
MTL

DKK
PLN

EEK
SIT

HUF
SKK

141,95

81,41

4 214,56

1 059,15

2 221,07

35 681,10

490,13

98,86

60,94

566,32

34 001,81

5 545,79

1 352,73

96,66

—

—

—

—

—

—

44,39

25,46

1 317,94

331,21

694,55

11 157,87

153,27

30,91

19,06

177,09

10 632,74

1 734,23

423,01

30,23

40,35

23,14

1 198,04

301,08

631,37

10 142,78

139,33

28,10

17,32

160,98

9 665,42

1 576,46

384,53

27,48

47,63

27,32

1 414,13

355,38

745,25

11 972,28

164,46

33,17

20,45

190,02

11 408,81

1 860,81

453,89

32,43

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

78,93

45,26

2 343,32

588,89

1 234,93

19 838,86

272,52

54,96

33,88

314,88

18 905,17

3 083,48

752,13

53,74

63,02

36,14

1 870,95

470,18

985,99

15 839,75

217,58

43,88

27,05

251,40

15 094,27

2 461,92

600,51

42,91

71,87

41,22

2 133,84

536,25

1 124,53

18 065,42

248,16

50,05

30,85

286,73

17 215,19

2 807,84

684,89

48,94
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Varebeskrivelse
Kode
Art, sort, KN-kode

2.100

2.110

Druer til spisebrug
0806 10 10

Vandmeloner
0807 11 00

2.120

Meloner (bortset fra vandmeloner):

2.120.1

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

2.120.2

— Andre varer
ex 0807 19 00

2.140

Pærer

2.140.1

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

2.140.2

2.150

2.160

2.170

2.180

2.190

2.200

— Andre varer
ex 0808 20 50

Abrikoser
0809 10 00

Kirsebær
0809 20 95
0809 20 05

Ferskener
0809 30 90

Nektariner
ex 0809 30 10

Blommer
0809 40 05

Jordbær
0810 10 00

L 300/37

Enhedsværdibeløb/100 kg netto
EUR
LTL
SEK

CYP
LVL
GBP

CZK
MTL

DKK
PLN

EEK
SIT

HUF
SKK

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

76,06

43,62

2 258,22

567,51

1 190,08

19 118,44

262,62

52,97

32,65

303,44

18 218,65

2 971,51

724,81

51,79

59,11

33,90

1 755,08

441,06

924,92

14 858,74

204,11

41,17

25,38

235,83

14 159,43

2 309,44

563,32

40,25

85,59

49,08

2 541,02

638,58

1 339,12

21 512,67

295,51

59,60

36,74

341,44

20 500,20

3 343,64

815,58

58,27

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

116,20

66,64

3 449,98

867,00

1 818,13

29 208,03

401,22

80,92

49,88

463,58

27 833,39

4 539,70

1 107,33

79,12

473,31

271,44

14 052,57

3 531,51

7 405,69

118 971,20

1 634,24

329,61

203,19

1 888,27

113 371,94

18 491,28

4 510,41

322,28

108,43

62,18

3 219,29

809,03

1 696,56

27 254,96

374,39

75,51

46,55

432,58

25 972,24

4 236,14

1 033,28

73,83

143,55

82,33

4 262,00

1 071,07

2 246,07

36 082,73

495,65

99,97

61,63

572,69

34 384,53

5 608,21

1 367,96

97,74

105,89

60,73

3 143,85

790,07

1 656,81

26 616,33

365,61

73,74

45,46

422,45

25 363,66

4 136,88

1 009,07

72,10

361,87

207,53

10 744,04

2 700,05

5 662,10

90 960,65

1 249,48

252,01

155,35

1 443,70

86 679,68

14 137,69

3 448,48

246,40
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Varebeskrivelse

Enhedsværdibeløb/100 kg netto
EUR
LTL
SEK

Kode
Art, sort, KN-kode

2.205

2.210

2.220

2.230

2.240

2.250

Hindbær
0810 20 10

Frugter af Vaccinium
(blåbær)
0810 40 30
Kiwifrugter (Actinidia
Planch.)
0810 50 00

myrtillus

chinensis

Granatæbler
ex 0810 90 95

Kakifrugter
(dadelblommer)
(herunder sharon-frugter)
ex 0810 90 95
Litchiblommer
ex 0810 90

17.11.2005

CYP
LVL
GBP

CZK
MTL

DKK
PLN

EEK
SIT

HUF
SKK

304,95

174,89

9 053,97

2 275,32

4 771,43

76 652,23

1 052,93

212,37

130,92

1 216,60

73 044,67

11 913,79

2 906,02

207,64

1 455,44

834,69

43 212,01

10 859,47

22 772,69

365 839,40

5 025,34

1 013,57

624,82

5 806,48

348 621,54

56 861,13

13 869,62

991,01

148,01

84,89

4 394,55

1 104,38

2 315,92

37 204,90

511,06

103,08

63,54

590,50

35 453,89

5 782,63

1 410,50

100,78

88,63

50,83

2 631,51

661,32

1 386,80

22 278,74

306,03

61,72

38,05

353,60

21 230,21

3 462,71

844,63

60,35

211,97

121,57

6 293,51

1 581,60

3 316,67

53 281,76

731,90

147,62

91,00

845,67

50 774,11

8 281,40

2 020,01

144,33

—

—

—

—

—

—

17.11.2005

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 300/39

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1873/2005
af 16. november 2005
om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for ægsektoren fra den 17. november 2005
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

bestemmelser anvendes ensartet, bør det præciseres, at
der kun ydes eksportrestitution for de ægprodukter, der
er nævnt i artikel 1 i forordning (EØF) nr. 2771/75, hvis
de er forsynet med det sundhedsmærke, som er fastsat i
Rådets direktiv 89/437/EØF af 20. juni 1989 om hygiejne- og sundhedsproblemer i forbindelse med produktion og markedsføring af ægprodukter (3).

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2771/75 af
29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for æg (1),
særlig artikel 8, stk. 3, tredje afsnit, og

(5)

Forhandlingerne inden for rammerne af Europaaftalerne
mellem Det Europæiske Fællesskab og Rumænien og
Bulgarien har navnlig til formål at liberalisere handelen
med produkter, der er omfattet af den pågældende fælles
markedsordning. Eksportrestitutionerne for disse to lande
bør derfor afskaffes. Denne afskaffelse må ikke føre til, at
der indføres differentierede restitutioner for eksport til
andre lande.

(6)

Forvaltningskomitéen for Fjerkrækød og Æg har ikke
afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte
frist —

ud fra følgende betragtninger:
(1)

I henhold til artikel 8 i forordning (EØF) nr. 2771/75
kan forskellen mellem verdensmarkedspriserne og priserne inden for Fællesskabet for de produkter, som er
nævnt i artikel 1, stk. 1, i forordningen, udlignes ved
en eksportrestitution.

(2)

Anvendelsen af disse regler og kriterier på den nuværende markedssituation inden for ægsektoren fører til at
fastsætte restitutionen til et beløb, som gør det muligt for
Fællesskabet at deltage i den internationale handel, og
som også tager hensyn til karakteren af udførslen af
disse produkter, samt til deres betydning på nuværende
tidspunkt.

(3)

(4)

Den nuværende markeds- og konkurrencesituation i visse
tredjelande gør det nødvendigt at fastsætte en differentieret restitution for visse ægprodukter.
Ifølge artikel 21 i Kommissionens forordning (EF) nr.
800/1999 af 15. april 1999 om fælles gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for landbrugsprodukter (2) ydes der ingen restitution, hvis produkterne
ikke er af sund og sædvanlig handelskvalitet den dag,
udførselsangivelsen antages. For at sikre, at gældende

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Kodefortegnelsen over de produkter, ved hvis udførsel den i
artikel 8 i forordning (EØF) nr. 2771/75 omhandlede restitution
ydes, samt restitutionsbeløbene fastsættes som angivet i bilaget.
For at kunne modtage restitution skal produkter, som henhører
under anvendelsesområdet for kapitel XI i bilaget til direktiv
89/437/EØF, dog også opfylde de betingelser for sundhedsmærkning, der er fastsat i direktivet.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 17. november 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. november 2005.
På Kommissionens vegne
Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 282 af
nr. 806/2003
(2) EFT L 102 af
nr. 671/2004

1.11.1975, s. 49. Senest ændret ved forordning (EF)
(EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).
17.4.1999, s. 11. Senest ændret ved forordning (EF)
(EUT L 105 af 14.4.2004, s. 5).

(3) EFT L 212 af 22.7.1989, s. 87. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 806/2003.
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BILAG
Fastsættelse af eksportrestitutioner inden for ægsektoren gældende fra den 17. november 2005
Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

0407 00 11 9000

E16

EUR/100 stk.

1,70

0407 00 19 9000

E16

EUR/100 stk.

0,90

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

6,00

E10

EUR/100 kg

20,00

E17

EUR/100 kg

3,00

0408 11 80 9100

E18

EUR/100 kg

40,00

0408 19 81 9100

E18

EUR/100 kg

20,00

0408 19 89 9100

E18

EUR/100 kg

20,00

0408 91 80 9100

E18

EUR/100 kg

73,00

0408 99 80 9100

E18

EUR/100 kg

18,00

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens ændrede forordning (EØF) nr. 3846/87
(EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).
De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.05.2005, s.
12).
De øvrige bestemmelsessteder er fastsat som følger:
E09 Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, De Forenede Arabiske Emirater, Yemen, Hongkong SAR, Rusland, Tyrkiet
E10 Sydkorea, Japan, Malaysia, Thailand, Taiwan, Filippinerne
E16 alle bestemmelsessteder, med undtagelse af USA, Rumænien og Bulgarien
E17 alle bestemmelsessteder, med undtagelse af Schweiz, Rumænien, Bulgarien og grupperne E09 og E10
E18 alle bestemmelsessteder, med undtagelse af Schweiz, Rumænien og Bulgarien
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L 300/41

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1874/2005
af 16. november 2005
om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for fjerkrækødsektoren fra den 17. november 2005
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

udførselsangivelsen antages. For at sikre, at gældende
bestemmelser anvendes ensartet, bør det præciseres, at
der kun ydes eksportrestitution for de fjerkrækødprodukter, der er nævnt i artikel 1 i Rådets forordning
(EØF) nr. 2777/75, hvis de er forsynet med det sundhedsmærke, som er fastsat i Rådets direktiv 71/118/EØF
af 15. februar 1971 om sundhedsproblemer i forbindelse
med produktion og markedsføring af fersk fjerkrækød (3).

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2777/75 af
29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for fjerkrækød (1), særlig artikel 8, stk. 3, tredje afsnit, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

I henhold til artikel 8 i forordning (EØF) nr. 2777/75
kan forskellen mellem verdensmarkedspriserne og priserne inden for Fællesskabet for de produkter, som er
nævnt i artikel 1, stk. 1, i forordningen, udlignes ved
en eksportrestitution.
Anvendelsen af disse regler og kriterier på den nuværende markedssituation inden for fjerkrækødsektoren
fører til at fastsætte restitutionen til et beløb, som gør
det muligt for Fællesskabet at deltage i den internationale
handel, og som også tager hensyn til karakteren af
udførslen af disse produkter, samt til deres betydning
på nuværende tidspunkt.
Ifølge artikel 21 i Kommissionens forordning (EF) nr.
800/1999 af 15. april 1999 om fælles gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for landbrugsprodukter (2) ydes der ingen restitution, hvis produkterne
ikke er af sund og sædvanlig handelskvalitet den dag,

(4)

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Kodefortegnelsen over de produkter, ved hvis udførsel den i
artikel 8 i forordning (EØF) nr. 2777/75 omhandlede restitution
ydes, samt restitutionsbeløbene fastsættes som angivet i bilaget.
For at kunne modtage restitution skal produkter, der henhører
under anvendelsesområdet for kapitel XII i bilaget til direktiv
71/118/EØF, dog også opfylde de betingelser for sundhedsmærkning, der er fastsat i direktivet.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 17. november 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 16. november 2005.
På Kommissionens vegne
Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 282 af
nr. 806/2003
(2) EFT L 102 af
nr. 671/2004

1.11.1975, s. 77. Senest ændret ved forordning (EF)
(EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).
17.4.1999, s. 11. Senest ændret ved forordning (EF)
(EUT L 105 af 14.4.2004, s. 5).

(3) EFT L 55 af 8.3.1971, s. 23. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 807/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 36).
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BILAG
Eksportrestitutioner for fjerkrækød gældende fra den 17. november 2005
Produktkode

Bestemmelsessted

0105 11 11 9000
0105 11 19 9000
0105 11 91 9000
0105 11 99 9000
0105 12 00 9000
0105 19 20 9000
0207 12 10 9900
0207 12 10 9900
0207 12 90 9190
0207 12 90 9190
0207 12 90 9990
0207 12 90 9990

A02
A02
A02
A02
A02
A02
V01
A24
V01
A24
V01
A24

Måleenhed

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

stk
stk
stk
stk
stk
stk
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Restitutionsbeløb

1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens ændrede forordning (EØF) nr. 3846/87
(EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).
De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005,
s. 12).
De øvrige bestemmelsessteder er fastsat som følger:
V01 Angola, Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, De Forenede Arabiske Emirater, Jordan, Yemen, Libanon, Irak, Iran.
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L 300/43

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1875/2005
af 16. november 2005
om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der
blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1011/2005, for produktionsåret 2005/06
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

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

De repræsentative priser og tillægstolden ved import af
hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2005/06 blev fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1011/2005 (3). Disse repræsentative priser

og denne tillægstold er senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1806/2005 (4).
(2)

Under hensyn til de oplysninger, som Kommissionen for
tiden råder over, bør de pågældende beløb ændres i overensstemmelse med bestemmelserne og betingelserne i
forordning (EF) nr. 1423/95 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder ved
import af de i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1423/95 omhandlede produkter, og som for produktionsåret 2005/06 blev
fastsat ved forordning (EF) nr. 1011/2005, ændres og er vist i
bilaget til nærværende forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 17. november 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. november 2005.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug
og udvikling af landdistrikter

(1) EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).
(2) EFT L 141 af 24.6.1995, s. 16. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 624/98 (EFT L 85 af 20.3.1998, s. 5).
(3) EUT L 170 af 1.7.2005, s. 35.

(4) EUT L 290 af 4.11.2005, s. 14.
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BILAG
De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder ved import af hvidt sukker, råsukker og produkter i
KN-kode 1702 90 99 og anvendes fra den 17. november 2005
(EUR)
Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af
det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det
pågældende produkt

1701 11 10 (1)

26,90

3,22

(1)

26,90

8,08

1701 12 10 (1)
1701 12 90 (1)

26,90
26,90

3,08
7,65

1701 91 00 (2)

24,18

13,48

1701 99 10 (2)
1701 99 90 (2)

24,18
24,18

8,62
8,62

1702 90 99 (3)

0,24

0,40

KN-kode

1701 11 90

(1) Fastsat for standardkvaliteten, som den er fastsat i bilag I, punkt II, til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 (EFT L 178 af 30.6.2001,
s. 1).
(2) Fastsat for standardkvaliteten, som den er fastsat i bilag I, punkt I, til forordning (EF) nr. 1260/2001.
3
( ) Fastsat pr. 1 % indhold af saccharose.
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L 300/45

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1876/2005
af 16. november 2005
om ændring af de eksportrestitutioner for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand, der er
fastsat ved forordning (EF) nr. 1828/2005
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

(2)

Da de oplysninger, som Kommissionen for øjeblikket
råder over, er meget forskellige fra dem, der fandtes på
tidspunktet for vedtagelsen af forordning (EF) nr.
1828/2005, bør disse restitutioner ændres —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af
19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1),
særlig artikel 27, stk. 5, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i
uforarbejdet stand er fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1828/2005 (2).

Artikel 1
De i forordning (EF) nr. 1260/2001 fastsatte eksportrestitutioner for de produkter, som omhandles i artikel 1, stk. 1, litra
a), i forordning (EF) nr. 1828/2005, i uforarbejdet stand og ikke
denaturerede, ændres til de beløb, der er angivet i bilaget til
nærværende forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 17. november 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. november 2005.
På Kommissionens vegne
Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).
(2) EUT L 295 af 11.11.2005, s. 5.
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BILAG
ÆNDREDE BELØB FOR EKSPORTRESTITUTIONER FOR HVIDT SUKKER OG RÅSUKKER I UFORARBEJDET
STAND, DER SKAL ANVENDES FRA DEN 17. NOVEMBER 2005 (a)
Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

32,69 (1)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

32,69 (1)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

32,69 (1)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

32,69 (1)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt
netto

0,3554

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

35,54

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

35,54

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

35,54

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt
netto

0,3554

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT
L 366 af 24.12.1987, s. 1).
De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003,
s. 11).
De øvrige bestemmelsessteder er fastsat som følger:
S00: Alle bestemmelsessteder (tredjelande, andre områder, proviantering og bestemmelsessteder, der ligestilles med eksport fra EU)
undtagen Albanien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien og Montenegro (inklusive Kosovo som defineret i De Forenede
Nationers Sikkerhedsråds resolution nr. 1244 af 10. juni 1999), Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, bortset fra
sukker, der er tilsat de produkter, som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 2201/96 (EFT L 297 af
21.11.1996, s. 29).
(a) Fra den 1. februar 2005 finder de i bilaget anførte satser ikke anvendelse i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2005/45/EF af
22. december 2004 om indgåelse og midlertidig anvendelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund
om ændring af overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Schweiz af 22. juli 1972 for så vidt angår
bestemmelserne om forarbejdede landbrugsprodukter (EUT L 23 af 26.1.2005, s. 17).
(1) Dette beløb gælder for råsukker med en udbyttesats på 92 %. Hvis udbyttesatsen for det eksporterede råsukker er forskellig fra 92 %,
beregnes restitutionsbeløbet efter bestemmelserne i artikel 28, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1260/2001.
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L 300/47

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1877/2005
af 16. november 2005
om ændring af de restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter
inden for sukkersektoren, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1761/2005
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

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

De restitutioner, der skal anvendes ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for
sukkersektoren, er fastsat i Kommissionens forordning
(EF) nr. 1761/2005 (2).

(2)

Da de oplysninger, som Kommissionen for øjeblikket
råder over, er meget forskellige fra dem, der

fandtes på tidspunktet for vedtagelsen af forordning
(EF) nr. 1761/2005, bør disse restitutioner ændres —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De i forordning (EF) nr. 1761/2005 fastsatte eksportrestitutioner for produktionsåret 2005/06, som skal ydes ved udførsel
i uforarbejdet stand af de produkter, der er nævnt i artikel 1,
stk. 1, litra d), f) og g), i forordning (EF) nr. 1260/2001, ændres
til de beløb, der er angivet i bilaget til nærværende forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 17. november 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. november 2005.
På Kommissionens vegne
Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).
(2) EUT L 285 af 27.10.2005, s. 14.
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DE ÆNDREDE RESTITUTIONER VED EKSPORT I UFORARBEJDET STAND AF SIRUP OG VISSE ANDRE
PRODUKTER INDEN FOR SUKKERSEKTOREN (a)
Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg tørstof

35,54 (1)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg tørstof

35,54 (1)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg tørstof

67,52 (2)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg nettoprodukt

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg tørstof

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg nettoprodukt

0,3554 (3)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg nettoprodukt

0,3554 (3)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg nettoprodukt

0,3554 (3) (4)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg tørstof

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg nettoprodukt

0,3554 (3)
35,54 (1)

35,54 (1)
0,3554 (3)

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87
(EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).
De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003,
s. 11).
De øvrige bestemmelsessteder fastsættes som følger:
S00: Alle bestemmelsessteder (tredjelande, andre områder, proviantering og bestemmelsessteder, som er ligestillet med eksport fra EU)
undtagen Albanien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien og Montenegro (inklusive Kosovo som defineret i resolution 1244
vedtaget af De Forenede Nationers Sikkerhedsråd den 10. juni 1999), Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, bortset
fra sukker, der er tilsat de produkter, som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 2201/96 (EFT
L 297 af 21.11.1996, s. 29).
a
( ) Fra den 1. februar 2005 finder de i bilaget anførte satser ikke anvendelse i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2005/45/EF af
22. december 2004 om indgåelse og midlertidig anvendelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund
om ændring af overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Schweiz af 22. juli 1972 for så vidt angår
bestemmelserne om forarbejdede landbrugsprodukter (EUT L 23 af 26.1.2005, s. 17).
(1) Gælder kun for de produkter, der er nævnt i artikel 5 i forordning (EF) nr. 2135/95.
(2) Gælder kun for de produkter, der er nævnt i artikel 6 i forordning (EF) nr. 2135/95.
(3) Basisbeløbet anvendes ikke for sirup med en renhed på under 85 % (forordning (EF) nr. 2135/95). Saccharoseindholdet bestemmes i
henhold til artikel 3 i forordning (EF) nr. 2135/95.
(4) Basisbeløbet anvendes ikke for det produkt, der er defineret i punkt 2 i bilaget til Kommissionens forordning (EØF) nr. 3513/92
(EFT L 355 af 5.12.1992, s. 12).
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L 300/49

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1878/2005
af 16. november 2005
om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af
forordning (EF) nr. 1484/95
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(2)

Det fremgår af den regelmæssige kontrol af de data, som
bestemmelsen af de repræsentative priser for fjerkrækød
og æg og ægalbumin er baseret på, at de repræsentative
priser bør ændres under hensyn til prisudsving efter
oprindelse. De repræsentative priser bør derfor offentliggøres.

(3)

Af hensyn til markedssituationen
gennemføres snarest.

(4)

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

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2771/75 af
29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for æg (1),
særlig artikel 5, stk. 4,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2777/75 af
29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for fjerkrækød (2), særlig artikel 5, stk. 4,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2783/75 af
29. oktober 1975 om den fælles handelsordning for ægalbumin
og mælkealbumin (3), særlig artikel 3, stk. 4, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1484/95 (4) er
der fastsat gennemførelsesbestemmelser til ordningen
for tillægsimport og repræsentative priser for fjerkrækød
og æg og ægalbumin.

ændringen

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Bilag I til forordning (EF) nr. 1484/95 affattes som vist i bilaget
til denne forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 17. november 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. november 2005.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug
og udvikling af landdistrikter

(1) EFT L 282 af 1.11.1975, s. 49. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).
(2) EFT L 282 af 1.11.1975, s. 77. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 806/2003.
(3) EFT L 282 af 1.11.1975, s. 104. Senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 2916/95 (EFT L 305 af 19.12.1995, s. 49).
(4) EFT L 145 af 29.6.1995, s. 47. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1715/2005 (EUT L 274 af 20.10.2005, s. 80).

bør
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BILAG
til Kommissionens forordning af 16. november 2005 om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og
æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95
»BILAG I

Repræsentativ
pris
(EUR/100 kg)

Sikkerhed
ifølge artikel 3,
stk. 3
(EUR/100 kg)

Oprindelse (1)

KN-kode

Varebeskrivelse

0207 12 90

Høns, plukkede, rensede, uden hoved og fødder,
og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 65
pct.-høns), eller i anden form, frosne

104,0

4

01

98,0

6

03

Udskårne udbenede stykker af høns af arten
Gallus domesticus, frosne

220,1

24

01

219,5

24

02

233,8

20

03

262,2

11

04

212,3

25

01

266,2

9

04

190,6

29

01

264,1

7

03

233,9

16

04

0207 14 10

0207 27 10

1602 32 11

Udskårne udbenede stykker af kalkun, frosne

Tilberedninger af høns af arten Gallus domesticus, ikke kogt, stegt eller på lignende måde
tilberedt

(1) Importens oprindelse:
01 Brasilien
02 Thailand
03 Argentina
04 Chile.«
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1879/2005
af 16. november 2005
om ændring af restitutionerne for visse varer fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som
ikke omfattes af traktatens bilag I
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

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

(2)

Anvendelsen af de regler og kriterier, der er nævnt i
forordning (EF) nr. 1764/2005, på de oplysninger, som
Kommissionen for øjeblikket råder over, fører til en
ændring af de nugældende restitutionssatser i overensstemmelse med bilaget til denne forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

ud fra følgende betragtninger:
(1)

De restitutionssatser, som fra den 28. oktober 2005 skal
anvendes for de i bilaget nævnte produkter udført i form
af varer, som ikke henhører under bilag I til traktaten, er
fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr.
1764/2005 (2).

De i forordning (EF) nr. 1764/2005 fastsatte restitutionssatser
ændres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 17. november 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 16. november 2005.
På Kommissionens vegne
Günter VERHEUGEN

Næstformand

(1) EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).
(2) EUT L 285 af 28.10.2005, s. 21.
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BILAG
Restitutionssatser fra 17. november 2005 for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer,
der ikke omfattes af traktatens bilag I (1)
Restitutionssatser i EUR/100 kg
KN-kode

1701 99 10

Varebeskrivelse

Hvidt sukker

i tilfælde af forudfastsættelse af
restitutionerne

i andre tilfælde

35,54

35,54

(1) De i bilaget anførte satser finder med vikning fra den 1. oktober 2004 ikke anvendelse ved udførsel til Bulgarien, og de finder med
virkning fra den 1. februar 2005 ikke anvendelse ved udførsel til Det Schweiziske Forbund eller til Fyrstendømmet Liechtenstein af de
varer, der er anført i tabel I og II i protokol nr. 2 til overenskomsten mellem Det Europæiske Fællesskab og Schweiz af 22. juli 1972.
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II
(Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

RÅDET

RÅDETS AFGØRELSE
af 20. september 2005
om undertegnelse på Fællesskabets vegne af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og
Kongeriget Danmark om forkyndelse af retslige og udenretslige dokumenter i civile og
kommercielle sager
(2005/794/EF)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

(4)

Det Forenede Kongerige og Irland deltager i medfør af
artikel 3 i protokollen om Det Forenede Kongeriges og
Irlands stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om
Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af
Det Europæiske Fællesskab, i vedtagelsen og anvendelsen
af denne afgørelse.

(5)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks
stilling deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne
afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark.

(6)

Aftalen, der blev paraferet i Bruxelles den 17. januar
2005, bør undertegnes —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 61, litra c), sammenholdt med artikel
300, stk. 2, første afsnit, første punktum,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

(3)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks
stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den
Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab, er bestemmelserne i Rådets
forordning (EF) nr. 1348/2000 af 29. maj 2000 om
forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige
dokumenter i civile og kommercielle sager (1) ikke
bindende for Danmark og finder ikke anvendelse i
Danmark.

Ved afgørelse af 8. maj 2003 bemyndigede Rådet undtagelsesvis Kommissionen til at føre forhandlinger om en
aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget
Danmark om udvidelse af bestemmelserne i ovennævnte
forordning til også at omfatte Danmark.

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Undertegnelsen af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og
Kongeriget Danmark om forkyndelse af retslige og udenretslige
dokumenter i civile og kommercielle sager godkendes herved på
Fællesskabets vegne med forbehold af Rådets afgørelse om
indgåelse af aftalen.

Kommissionen har på Fællesskabets vegne ført forhandlinger med Kongeriget Danmark om en sådan aftale.

(1) EFT L 160 af 30.6.2000, s. 37.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.
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Artikel 2
Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at undertegne aftalen
på Fællesskabets vegne med forbehold af dens indgåelse.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. september 2005.
På Rådets vegne
M. BECKETT

Formand
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AFTALE
mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om forkyndelse af retslige og
udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt »Fællesskabet«,

på den ene side, og

KONGERIGET DANMARK, i det følgende benævnt »Danmark«,
på den anden side —
SOM ØNSKER at forbedre og fremskynde fremsendelsen af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle
sager mellem Danmark og de andre af Fællesskabets medlemsstater,

SOM FINDER, at fremsendelse med dette formål skal ske direkte mellem de lokale instanser, som er udpeget af de
kontraherende parter,

SOM FINDER, at en hurtig fremsendelse forudsætter, at alle egnede midler anvendes, dog under overholdelse af visse krav
vedrørende de modtagne dokumenters læselighed og pålidelighed,

SOM FINDER, at en sikker fremsendelse kræver, at det fremsendte dokument ledsages af en fortrykt formular, som skal
udfyldes på sproget på forkyndelsesstedet eller på et andet sprog, som accepteres af den modtagende medlemsstat,

SOM FINDER, at for at denne aftale kan fungere efter hensigten, bør det kun i undtagelsestilfælde være muligt at nægte at
forkynde dokumenter,

SOM KONSTATERER, at konventionen om forkyndelse i Den Europæiske Unions medlemsstater af retslige og udenretslige dokumenter i civile eller kommercielle anliggender, som blev udarbejdet af Rådet for Den Europæiske Union ved
retsakt af 26. maj 1997 (1), ikke er trådt i kraft, og at kontinuiteten i forhold til de resultater, der blev opnået i forbindelse
med indgåelsen af konventionen, bør sikres,

SOM KONSTATERER, at konventionens indhold i stor udstrækning er overtaget i Rådets forordning (EF) nr. 1348/2000
af 29. maj 2000 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle
sager (2) (i det følgende benævnt »forkyndelsesforordningen«),

SOM HENVISER til protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union
og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (i det følgende benævnt »protokollen om Danmarks stilling«), i
medfør af hvilken forkyndelsesforordningen ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark,

SOM ØNSKER, at bestemmelserne i forkyndelsesforordningen, fremtidige ændringer heraf og gennemførelsesforanstaltningerne hertil på folkeretligt grundlag skal finde anvendelse i forbindelserne mellem Fællesskabet og Danmark som
medlemsstat med en særlig stilling med hensyn til afsnit IV i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

SOM UNDERSTREGER betydningen af god koordination mellem Fællesskabet og Danmark for så vidt angår forhandling
og indgåelse af internationale aftaler, der kan berøre eller ændre anvendelsesområdet for forkyndelsesforordningen,

SOM UNDERSTREGER, at Danmark bør bestræbe sig på at tiltræde internationale aftaler, som Fællesskabet har indgået,
når Danmarks deltagelse i sådanne aftaler er relevant for at sikre en sammenhængende anvendelse af forkyndelsesforordningen og nærværende aftale,
(1) EFT C 261 af 27.8.1997, s. 1. Samme dag, som Rådet udarbejdede konventionen, noterede det sig den forklarende
rapport til konventionen, som findes i samme EFT på side 26.
(2) EFT L 160 af 30.6.2000, s. 37.
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SOM PÅPEGER, at De Europæiske Fællesskabers Domstol bør have kompetence til at sikre en ensartet anvendelse og
fortolkning af denne aftale, inklusive de bestemmelser i forkyndelsesforordningen og alle EF-gennemførelsesforanstaltninger, der udgør en del af denne aftale,
SOM HENVISER til den kompetence til at afgøre præjudicielle spørgsmål om gyldigheden og fortolkningen af retsakter
udstedt af Fællesskabets institutioner på grundlag af traktatens afsnit IV, herunder gyldigheden og fortolkningen af denne
aftale, som er tillagt De Europæiske Fællesskabers Domstol ved artikel 68, stk. 1, i traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab, og til det forhold, at nævnte bestemmelse ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i
Danmark som følge af protokollen om Danmarks stilling,
SOM FINDER, at De Europæiske Fællesskabers Domstol bør have kompetence til på samme betingelser at afgøre
præjudicielle spørgsmål om gyldigheden og fortolkningen af denne aftale, som rejses af en dansk ret, og at danske
retter følgelig bør anmode om præjudicielle afgørelser på samme betingelser som retter i andre medlemsstater for så vidt
angår fortolkningen af forkyndelsesforordningen og gennemførelsesforanstaltningerne hertil,
SOM HENVISER til, at Rådet for Den Europæiske Union, Europa-Kommissionen og medlemsstaterne i medfør af artikel
68, stk. 3, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab kan anmode De Europæiske Fællesskabers Domstol om
at afgøre spørgsmål om fortolkning af retsakter udstedt af Fællesskabets institutioner på grundlag af traktatens afsnit IV,
herunder fortolkning af denne aftale, og til det forhold, at nævnte bestemmelse ikke er bindende for og ikke finder
anvendelse i Danmark som følge af protokollen om Danmarks stilling,
SOM FINDER, at Danmark på samme betingelser som andre medlemsstater for så vidt angår forkyndelsesforordningen og
gennemførelsesforanstaltningerne hertil bør have mulighed for at anmode De Europæiske Fællesskabers Domstol om at
afgøre spørgsmål om fortolkning af denne aftale,
SOM UNDERSTREGER, at retterne i Danmark — ved fortolkningen af denne aftale, inklusive de bestemmelser i forkyndelsesforordningen og alle EF-gennemførelsesforanstaltninger, der udgør en del af denne aftale — efter dansk ret bør tage
behørigt hensyn til retspraksis ved De Europæiske Fællesskabers Domstol og ved retterne i De Europæiske Fællesskabers
medlemsstater for så vidt angår bestemmelserne i forkyndelsesforordningen og alle EF-gennemførelsesforanstaltninger,
SOM FINDER, at det bør være muligt at anmode De Europæiske Fællesskabers Domstol om at afgøre spørgsmål om
overholdelse af forpligtelser i medfør af denne aftale i overensstemmelse med bestemmelserne i traktaten om oprettelse af
Det Europæiske Fællesskab vedrørende sager for Domstolen,
SOM KONSTATERER, at denne aftale er bindende for medlemsstaterne i medfør af artikel 300, stk. 7, i traktaten om
oprettelse af Det Europæiske Fællesskab; det er derfor hensigtsmæssigt, at Danmark i tilfælde af, at en medlemsstat ikke
overholder denne aftale, skal kunne indbringe sagen for Kommissionen i dennes egenskab af traktatens vogter —

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1
Formål

3.
Bestemmelserne i artikel 3, stk. 1, artikel 4, stk. 1, og
artikel 5, stk. 1, i denne aftale følger af protokollen om
Danmarks stilling.

1.
Formålet med denne aftale er at anvende bestemmelserne i
forkyndelsesforordningen og gennemførelsesforanstaltningerne
hertil i forbindelserne mellem Fællesskabet og Danmark i overensstemmelse med artikel 2, stk. 1, i denne aftale.

Artikel 2
Samarbejde om forkyndelse af dokumenter

2.
Det er de kontraherende parters mål at nå frem til en
ensartet anvendelse og fortolkning af bestemmelserne i forkyndelsesforordningen og gennemførelsesforanstaltningerne hertil i
alle medlemsstater.

1.
Bestemmelserne i forkyndelsesforordningen, der er knyttet
som bilag til denne aftale og udgør en del heraf, samt de
gennemførelsesforanstaltninger, der er vedtaget i medfør af
forordningens artikel 17, og — for så vidt angår gennemførelsesforanstaltninger, der vedtages efter denne aftales ikrafttræden
— som Danmark har gennemført efter artikel 4 i denne aftale,
og de oplysninger, som medlemsstaterne har meddelt i henhold
til forordningens artikel 23, finder anvendelse på folkeretligt
grundlag i forbindelserne mellem Fællesskabet og Danmark.
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2.
Datoen for denne aftales ikrafttræden finder anvendelse i
stedet for datoen omhandlet i forordningens artikel 25.

c) de lovgivningsmæssige foranstaltninger i Danmark ikke
træder i kraft inden for de frister, der er fastsat i stk. 5

Artikel 3

betragtes denne aftale som opsagt, medmindre parterne
beslutter andet inden 90 dage, eller i den situation, der er
omhandlet i litra c), medmindre de lovgivningsmæssige foranstaltninger i Danmark træder i kraft inden for samme tidsrum.
Opsigelsen får virkning tre måneder efter udløbet af de 90 dage.

Ændringer til forkyndelsesforordningen
1.
Danmark deltager ikke i vedtagelsen af ændringer til
forkyndelsesforordningen, og sådanne ændringer er ikke
bindende for og finder ikke anvendelse i Danmark.

2.
Når der vedtages ændringer til forordningen, meddeler
Danmark Kommissionen, hvorvidt Danmark vil gennemføre
indholdet af ændringerne. Meddelelsen skal gives på tidspunktet
for vedtagelsen af ændringerne eller inden 30 dage herefter.

8.
Anmodninger, der er blevet fremsendt inden den dato,
hvor opsigelsen får virkning, jf. stk. 7, berøres ikke heraf.

Artikel 4
Gennemførelsesforanstaltninger

3.
Hvis Danmark beslutter at gennemføre indholdet af
ændringerne, anføres det i meddelelsen, om gennemførelsen
kan ske administrativt eller kræver godkendelse i Folketinget.

4.
Hvis det i meddelelsen anføres, at gennemførelsen kan ske
administrativt, angives det desuden, at alle de nødvendige administrative foranstaltninger træder i kraft på datoen for ikrafttrædelsen af ændringerne til forordningen eller er trådt i kraft på
datoen for meddelelsen, afhængigt af hvilket tidspunkt der ligger
senest.

5.
Hvis det i meddelelsen anføres, at gennemførelsen kræver
godkendelse i Folketinget, finder følgende bestemmelser anvendelse:

a) Lovgivningsmæssige foranstaltninger i Danmark træder i
kraft på datoen for ikrafttrædelsen af ændringerne til forordningen eller inden seks måneder efter datoen for meddelelsen, afhængigt af hvilket tidspunkt der ligger senest.

b) Danmark giver Kommissionen meddelelse om datoen for de
lovgivningsmæssige gennemførelsesforanstaltningers ikrafttræden.

6.
En meddelelse fra Danmark om, at indholdet af ændringerne er blevet gennemført i Danmark, jf. stk. 4 og 5, skaber
gensidige folkeretlige forpligtelser mellem Danmark og Fællesskabet. Ændringerne til forordningen udgør derefter ændringer
til denne aftale og betragtes som bilag knyttet hertil.

7.

1.
Danmark deltager ikke i vedtagelsen af udtalelser fra det
udvalg, der er omhandlet i artikel 18 i forkyndelsesforordningen. Gennemførelsesforanstaltninger, der vedtages i medfør
af forordningens artikel 17, er ikke bindende for og finder ikke
anvendelse i Danmark.

2.
Når der vedtages gennemførelsesforanstaltninger i medfør
af forordningens artikel 17, skal disse meddeles Danmark.
Danmark meddeler Kommissionen, hvorvidt Danmark vil
gennemføre indholdet af gennemførelsesforanstaltningerne.
Meddelelsen skal gives ved modtagelsen af gennemførelsesforanstaltningerne eller inden 30 dage herefter.

3.
I meddelelsen anføres det, at alle de nødvendige administrative foranstaltninger i Danmark træder i kraft på datoen for
gennemførelsesforanstaltningernes ikrafttræden eller er trådt i
kraft på datoen for meddelelsen, afhængigt af hvilket tidspunkt
der ligger senest.

4.
En meddelelse fra Danmark om, at indholdet af gennemførelsesforanstaltningerne er blevet gennemført i Danmark,
skaber gensidige folkeretlige forpligtelser mellem Danmark og
Fællesskabet. Gennemførelsesforanstaltningerne udgør derefter
en del af denne aftale.

5.

Hvis

a) Danmark meddeler, at Danmark ikke vil gennemføre
indholdet af gennemførelsesforanstaltningerne, eller

Hvis

a) Danmark meddeler, at Danmark ikke vil gennemføre
indholdet af ændringerne, eller

b) Danmark ikke fremsender nogen meddelelse inden for den
frist på 30 dage, der er fastsat i stk. 2, eller

b) Danmark ikke fremsender nogen meddelelse inden for den
frist på 30 dage, der er fastsat i stk. 2

betragtes denne aftale som opsagt, medmindre parterne træffer
anden afgørelse inden 90 dage. Opsigelsen får virkning tre
måneder efter udløbet af de 90 dage.
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6.
Anmodninger, der er blevet fremsendt inden den dato,
hvor opsigelsen får virkning, jf. stk. 5, berøres ikke heraf.

forkyndelsesforordningen samt de gennemførelsesforanstaltninger, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, i denne aftale.

7.
Hvis gennemførelsen undtagelsesvis kræver godkendelse i
Folketinget, anføres dette i Danmarks meddelelse efter stk. 2, og
bestemmelserne i artikel 3, stk. 5-8, finder anvendelse.

2.
Efter dansk ret tager retterne i Danmark ved fortolkningen
af denne aftale behørigt hensyn til Domstolens retspraksis med
hensyn til bestemmelserne i forkyndelsesforordningen samt alle
EF-gennemførelsesforanstaltninger.

8.
Danmark meddeler Kommissionen de oplysninger, som er
omhandlet i forkyndelsesforordningens artikel 2, 3, 4, 9, 10, 13,
14 og 15, artikel 17, litra a), og artikel 19. Kommissionen
offentliggør disse oplysninger sammen med de relevante oplysninger vedrørende de øvrige medlemsstater. Den håndbog og
den ordliste, som er udarbejdet i henhold til forordningens
artikel 17, skal også omfatte de relevante oplysninger om
Danmark.

Artikel 5
Internationale aftaler, der berører forkyndelsesforordningen
1.
Internationale aftaler, som Fællesskabet indgår under
udøvelse af sin eksterne kompetence på grundlag af reglerne i
forkyndelsesforordningen, er ikke bindende for og finder ikke
anvendelse i Danmark.

2.
Danmark afholder sig fra at indgå internationale aftaler,
som kan berøre eller ændre anvendelsesområdet for forkyndelsesforordningen, der er knyttet som bilag til denne aftale,
medmindre det sker efter aftale med Fællesskabet, og der er
fundet tilfredsstillende ordninger med hensyn til forholdet
mellem nærværende aftale og den pågældende internationale
aftale.

3.
Danmark kan i lighed med Rådet, Kommissionen og
enhver medlemsstat anmode Domstolen om at afgøre
spørgsmål om fortolkning af denne aftale. Domstolens afgørelse
som svar på en sådan anmodning finder ikke anvendelse på
domme afsagt af medlemsstaternes retter, som har fået retskraft.

4.
Danmark har ret til at indgive udtalelser til Domstolen,
hvis en ret i en medlemsstat har forelagt Domstolen et præjudicielt spørgsmål om fortolkningen af en bestemmelse, der er
omhandlet i artikel 2, stk. 1.

5.
Protokollen vedrørende statutten for Det Europæiske
Fællesskabs Domstol og Domstolens procesreglement finder
anvendelse.

6.
Hvis bestemmelserne i traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab vedrørende afgørelser truffet af
Domstolen ændres, og dette får følger for afgørelser, der
træffes med hensyn til forkyndelsesforordningen, kan
Danmark meddele Kommissionen, at Danmark ikke vil
anvende ændringerne for så vidt angår denne aftale. Meddelelsen
skal gives på tidspunktet for ændringernes ikrafttræden eller
inden 60 dage herefter.

I så fald betragtes denne aftale som opsagt. Opsigelsen får virkning tre måneder efter meddelelsen.
3.
Når Danmark forhandler internationale aftaler, der kan
berøre eller ændre anvendelsesområdet for forkyndelsesforordningen, der er knyttet som bilag til denne aftale, koordinerer
Danmark sin holdning med Fællesskabet og afholder sig fra
enhver handling, der vil kunne skade målsætningerne i en holdning fastlagt af Fællesskabet inden for dets kompetenceområde i
forbindelse med sådanne forhandlinger.

Artikel 6

7.
Anmodninger, der er blevet fremsendt inden den dato,
hvor opsigelsen får virkning, jf. stk. 6, berøres ikke heraf.

Artikel 7
De Europæiske Fællesskabers Domstols kompetence med
hensyn til overholdelsen af denne aftale

De Europæiske Fællesskabers Domstols kompetence med
hensyn til fortolkning af denne aftale

1.
Kommissionen kan anlægge sag ved Domstolen mod
Danmark for manglende overholdelse af forpligtelserne i
medfør af denne aftale.

1.
Når et spørgsmål om gyldigheden eller fortolkningen af
denne aftale rejses i forbindelse med en sag, der verserer ved en
dansk ret, anmoder denne ret Domstolen om at afgøre spørgsmålet, når en ret i en anden EU-medlemsstat under de samme
omstændigheder ville være forpligtet hertil med hensyn til

2.
Danmark kan klage til Kommissionen over en medlemsstats manglende overholdelse af forpligtelserne i medfør af
denne aftale.
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3.
De relevante bestemmelser vedrørende sager for
Domstolen i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab samt protokollen vedrørende statutten for De Europæiske
Fællesskabers Domstol og Domstolens procesreglement finder
anvendelse.

3.
Anmodninger, der er blevet fremsendt inden den dato,
hvor aftalen ophører, jf. stk. 1 eller 2, berøres ikke heraf.

Artikel 8

Ikrafttræden

Geografisk anvendelsesområde

1.
Denne aftale vedtages af de kontraherende parter i overensstemmelse med deres respektive procedurer.

Denne aftale finder anvendelse på de territorier, der er
omhandlet i artikel 299 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.
Artikel 9

Artikel 10

2.
Denne aftale træder i kraft den første dag i den sjette
måned efter de kontraherende parters meddelelse om, at de
har afsluttet de nødvendige procedurer.

Ophør af denne aftale
1.
Denne aftale ophører, hvis Danmark underretter de øvrige
medlemsstater om, at Danmark ikke længere ønsker at benytte
sig af bestemmelserne i del I i protokollen om Danmarks stilling, jf. artikel 7 i nævnte protokol.

Teksternes gyldighed

2.
Hver af de kontraherende parter kan bringe denne aftale
til ophør ved at give den anden kontraherende part meddelelse
herom. Aftalen ophører seks måneder efter datoen for denne
meddelelse.

Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på dansk, engelsk,
estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk,
nederlandsk, polsk, portugisisk, slovakisk, slovensk, spansk,
svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, idet hver af disse tekster har
samme gyldighed.

Artikel 11

Hecho en Bruselas, el diecinueve de octubre del dos mil cinco.
V Bruselu dne devatenáctého října dva tisíce pět.
Udfærdiget i Bruxelles den nittende oktober to tusind og fem.
Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Oktober zweitausendfünf.
Kahe tuhande viienda aasta oktoobrikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες πέντε.
Done at Brussels on the nineteenth day of October in the year two thousand and five.
Fait à Bruxelles, le dix-neuf octobre deux mille cinq.
Fatto a Bruxelles, addì diciannove ottobre duemilacinque.
Briselē, divtūkstoš piektā gada deviņpadsmitajā oktobrī.
Priimta du tūkstančiai penktų metų spalio devynioliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kettőezer ötödik év október tizenkilencedik napján.
Magħmul fi Brussel, fid-dsatax jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u ħamsa.
Gedaan te Brussel, de negentiende oktober tweeduizend vijf.
Sporządzono w Brukseli dnia dziewiętnastego października roku dwa tysiące piątego.
Feito em Bruxelas, em dezanove de Outubro de dois mil e cinco.
V Bruseli dňa devätnásteho októbra dvetisícpäť.
V Bruslju, devetnajstega oktobra leta dva tisoč pet.
Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaviisi.
Som skedde i Bryssel den nittonde oktober tjugohundrafem.
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Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólonoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar

Por el Reino de Dinamarca
Za Dánské království
For Kongeriget Danmark
Für das Königreich Dänemark
Taani Kuningriigi nimel
Για το Βασίλειο της Δανίας
For the Kingdom of Denmark
Pour le Royaume de Danemark
Per il Regno di Danimarca
Dānijas Karalistes vārdā
Danijos Karalystės vardu
A Dán Királyság részéről
Għar-Renju tad-Danimarka
Voor het Koninkrijk Denemarken
W imieniu Królestwa Danii
Pelo Reino da Dinamarca
Za Dánske kráľovstvo
Za Kraljevino Dansko
Tanskan kuningaskunnan puolesta
På Konungariket Danmarks vägnar
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RÅDETS AFGØRELSE
af 7. november 2005
om udskiftning af medlemmer af Udvalget for Den Europæiske Socialfond
(2005/795/EF)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

(2)

I mellemtiden er en række poster som medlem blevet
ledige, da de pågældende er udtrådt af udvalget.

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 om
vedtagelse af generelle bestemmelser for strukturfondene (1),
særlig artikel 49,

(3)

Der bør udnævnes medlemmer af Udvalget for Den
Europæiske Socialfond til besættelse af de ledige
poster —

under henvisning til Rådets afgørelse af 24. september 2004 om
udnævnelse af medlemmer af og suppleanter til udvalget i
henhold til EF-traktatens artikel 147 (2),

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel
under henvisning til Kommissionens forslag, og

De personer, som er anført i bilaget, udnævnes til medlemmer
af Udvalget for Den Europæiske Socialfond for den resterende
del af mandatperioden, det vil sige indtil den 30. april 2007.

ud fra følgende betragtninger:
Udfærdiget i Bruxelles, den 7. november 2005.
(1)

Ved afgørelse af 24. september 2004 udnævnte Rådet på
forslag af Kommissionen medlemmerne af og suppleanterne til Udvalget for Den Europæiske Socialfond for en
periode, som udløber den 30. april 2007.

(1) EFT L 161 af 26.6.1999, s. 1.
(2) EUT C 252 af 12.10.2005, s. 1.

På Rådets vegne
J. STRAW

Formand
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BILAG

Medlemsstat

Repræsentant for

Medlem

Navn

Afløser for:

Belgien

Regering

Ordinært

Günther MATTHEUSSENS

Dominik ROLAND

Den Tjekkiske
Republik

Regering

Ordinært

Čestmír SAJDA

František KONÍČEK

Regering

Suppleant

Markéta PĚCHOUČKOVÁ

Tomáš KUCHTÍK

Arbejdsgivere

Ordinært

M. Josef FORNŮSEK

M. Jiri KOHOUTEK

Arbejdsgivere

Ordinært

Lise PONTOPPIDAN

Lise SKANTING

Arbejdstagere

Suppleant

Poul HANSEN

Tyge GROES

Tyskland

Arbejdstagere

Ordinært

Hans-Detlev KÜLLER

Jochen LAUX

Estland

Regering

Ordinært

Merlin ORGLA

Kertu SAKS

Regering

Suppleant

Mari VÄLI

Merlin ORGLA

Regering

Ordinært

Georgios ZERVOS

Anna DALAPORTA

Regering

Ordinært

Dimitrios KYROUSIS

Magas KONSTANTINOS

Regering

Suppleant

—

Ourania ANTHOPOULOU (1)

Regering

Ordinært

—

Gonzalo GÓMEZ DE VILLALOBOS (1)

Regering

Suppleant

Carlos GARCÍA de CORTÁZAR

Miguel COLINA ROBLEDO

Arbejdstagere

Ordinært

Ana HERMOSO CANOURA

Ana HERMOSO (2)

Frankrig

Arbejdsgivere

Suppleant

Gaetan BEZIER

Alexandra DENIS

Irland

Regering

Ordinært

Vincent LANDERS

William PARNELL

Italien

Regering

Ordinært

Vera MARINCIONI

Aviana BULGARELLI

Arbejdsgivere

Ordinært

Bruno SCAZZOCCHIO

Claudio GENTILI

Arbejdsgivere

Ordinært

Ilaria DI CROCE

Eleonora PISICCHIO

Cypern

Arbejdstagere

Suppleant

Diomides DIOMIDOUS

Diomedes DIOMEDOUS (2)

Letland

Arbejdstagere

Ordinært

Linda ROMELE

Iveta OZOLA

Litauen

Arbejdsgivere

Ordinært

Vaidotas LEVICKIS

Vaidotas LEVICKAS (2)

Arbejdsgivere

Suppleant

Marija ZOKAITE

Laura SIRVYDIENE

Ungarn

Regering

Ordinært

Judit TÖRÖKNE RÓZSA

Judit RÓZSA (2)

Malta

Regering

Suppleant

Robert TABONE

Sue VELLA

Arbejdstagere

Suppleant

Anthony MICALLEF DEBONO

Charles MAGRO

Arbejdsgivere

Ordinært

Jacek STRZELECKI

Andrzej JANKOWSKI

Danmark

Grækenland

Spanien

Polen
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Medlemsstat

Portugal

Slovenien

Slovakiet

Finland

Sverige

Det Forenede
Kongerige
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Navn

Afløser for:

Regering

Suppleant

Ramiro RIBEIRO DE ALMEIDA

José REALINHO DE MATOS

Arbejdstagere

Ordinært

Georges CASULA

Eugénio Óscar GARCIA DA ROSA

Regering

Ordinært

Neva MAHER

Staša BALOH-PLAHUTNIK

Regering

Ordinært

Vesna MILETIČ

Nastja STERGAR

Regering

Ordinært

Ján RUDOLF

Andrea KOSTOLNÁ

Arbejdsgivere

Ordinært

Viola KROMEROVÁ

Daniel HRDINA

Arbejdsgivere

Suppleant

Peter MOLNÁR

Viola KROMEROVÁ

Arbejdstagere

Suppleant

Naile PROKESOVÁ

MARGITA ANČICOVÁ

Arbejdsgivere

Suppleant

Mikko RÄSÄNEN

Jukka AHTELA

Arbejdstagere

Ordinært

Tom HOLMROOS

Mervi HUUSKONEN

Regering

Ordinært

Johannes WIKMAN

Ingmar PAULSSON

Arbejdstagere

Ordinært

Erika BERNDT

Erika KJELLSTRAND (2)

Arbejdsgivere

Ordinært

Neil CARBERRY

Antony THOMPSON

(1) Afløses ikke på nuværende tidspunkt.
(2) Berigtigelse af den tidligere afgørelse.
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(Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union)

RÅDETS FÆLLES AKTION 2005/796/FUSP
af 14. november 2005
om ændring af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant for fredsprocessen i
Mellemøsten
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union,
særlig artikel 14, artikel 18, stk. 5, og artikel 23, stk. 2, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

Den 8. december 2003 vedtog Rådet fælles aktion
2003/873/FUSP om forlængelse og ændring af mandatet
for Den Europæiske Unions særlige repræsentant (EUSR)
for fredsprocessen i Mellemøsten (1). Den 28. juni 2004
vedtog Rådet fælles aktion 2004/534/FUSP (2) om
forlængelse af mandatet og om ændring af fælles
aktion 2003/873/FUSP.
Den 28. juli 2005 vedtog Rådet fælles aktion
2005/587/FUSP (3) om forlængelse indtil den 28.
februar 2006 af mandatet for Den Europæiske Unions
særlige repræsentant for fredsprocessen i Mellemøsten.

1) Følgende litra tilføjes artikel 2:
»e) etablering af holdbare politiforhold under palæstinensisk
ejerskab i overensstemmelse med de bedste internationale standarder i samarbejde med Det Europæiske
Fællesskabs programmer for institutionsopbygning
samt andre internationale bestræbelser inden for sikkerhedssektoren, herunder en reform af strafferetssystemet.«;
2) Følgende litra tilføjes artikel 3:
»m) om nødvendigt udstikke retningslinjer for missionschefen/politichefen for Den Europæiske Unions koordinationskontor for støtte til det palæstinensiske politi
(EUPOL COPPS).«.
Artikel 2

(3)

(4)

Den 14. november 2005 vedtog Rådet fælles aktion
2005/797/FUSP (4) om Den Europæiske Unions politimission i de palæstinensiske områder, EUPOL COPPS,
som tildeler EUSR en specifik rolle. Hans mandat bør
ændres i overensstemmelse hermed.
EUSR gennemfører sit mandat under forhold, som
muligvis vil blive forværret og vil kunne skade den
fælles udenrigs- og sikkerhedspolitiks mål, jf. traktatens
artikel 11 —

Denne fælles aktion træder i kraft på dagen for vedtagelsen.
Artikel 3
Denne fælles aktion offentliggøres i Den Europæiske Unions
Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. november 2005.

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES AKTION:

Artikel 1
I fælles aktion 2003/873/FUSP foretages følgende ændringer:

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

EUT L 326 af 13.12.2003, s. 46.
EUT L 234 af 3.7.2004, s. 18.
EUT L 199 af 29.7.2005, s. 99.
Se side 65 i denne EUT.

På Rådets vegne
T. JOWELL

Formand
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RÅDETS FÆLLES AKTION 2005/797/FUSP
af 14. november 2005
om Den Europæiske Unions politimission i de palæstinensiske områder
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

siske civile politi sigte på at øge den palæstinensiske
befolknings sikkerhed og fremme Den Palæstinensiske
Myndigheds indenlandske dagsorden med hensyn til at
styrke retsstaten.

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union,
særlig artikel 14 og artikel 25, stk. 3, og
(6)

Den Palæstinensiske Myndighed har i et brev af 25.
oktober 2005 opfordret EU til at iværksætte en EU-politimission for de palæstinensiske områder (EUPOL COPPS).

(7)

EUPOL COPPS skal supplere og tilføre den aktuelle internationale indsats en merværdi samt udvikle synergier
med Fællesskabets og medlemsstaternes igangværende
indsats. EUPOL COPPS skal tilstræbe sammenhæng og
samordning med EF’s kapacitetsopbyggende aktioner,
navnlig på det strafferetlige område.

(8)

EU’s bistand vil være betinget af, i hvor stort omfang Den
Palæstinensiske Myndighed engagerer sig i og støtter
omorganiseringen og reformen af politiet. Der vil i
løbet af planlægningsfasen blive indført en passende
mekanisme for samordning og samarbejde med de relevante palæstinensiske myndigheder for at sikre, at de
inddrages i udviklingen og opfølgningen af EUPOL
COPPS. Der vil blive indført en passende mekanisme
for samordning og samarbejde med de relevante israelske
myndigheder for at sikre, at de letter EUPOL COPPS’
aktiviteter.

(9)

EUPOL COPPS indgår i en bredere kontekst i form af det
internationale samfunds indsats for at bistå Den Palæstinensiske Myndighed med at overtage ansvaret for lov og
orden, og navnlig med at forbedre det civile politis kapacitet og retshåndhævelseskapaciteten. Der vil blive sikret
en tæt samordning mellem EUPOL COPPS og andre
internationale aktører, der bidrager med støtte til sikkerheden, herunder den amerikanske sikkerhedskoordinator
samt dem, der yder støtte til den palæstinensiske indenrigsminister.

(10)

EUPOL COPPS kommer til at udøve sit mandat i en
situation, der udgør en trussel mod lov og orden, enkeltpersoners sikkerhed og stabiliteten i området, og som vil
kunne skade den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitiks
mål som defineret i traktatens artikel 11.

(11)

Denne fælles aktion bør i overensstemmelse med
retningslinjerne fra Det Europæiske Råds møde i Nice
den 7.-9. december 2000 fastlægge den rolle, som generalsekretæren/den højtstående repræsentant skal spille i
overensstemmelse med traktatens artikel 18 og 26.

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Union (EU) er som del af Kvartetten
besluttet på at bistå og fremme gennemførelsen af køreplanen, hvori der gøres rede for gensidige tiltag fra den
israelske regerings og Den Palæstinensiske Myndigheds
side på det politiske, sikkerhedsmæssige, økonomiske,
humanitære og institutionsopbyggende område, som vil
føre til skabelsen af en uafhængig, demokratisk og levedygtig palæstinensisk stat, der lever side om side i fred og
sikkerhed med Israel og sine andre naboer.

(2)

Det Europæiske Råd bekræftede på mødet den 17.-18.
juni 2004 på ny, at EU er rede til at støtte Den Palæstinensiske Myndighed i at tage ansvaret for lov og orden
og navnlig i arbejdet med at forbedre det palæstinensiske
civile politis kapacitet samt retshåndhævelseskapaciteten.

(3)

Den Europæiske Unions koordinationskontor for støtte
til det palæstinensiske politi blev formelt oprettet ved en
brevveksling den 20. april 2005 mellem den palæstinensiske premierminister Ahmed Qurei og Marc Otte, EU’s
særlige repræsentant for fredsprocessen i Mellemøsten.

(4)

(5)

På samlingen i Rådet (almindelige anliggender og
eksterne forbindelser) den 18. juli 2005 gentog Rådet
EU’s tilsagn om sammen med den amerikanske sikkerhedskoordinator via det palæstinensiske civile politi at
bidrage til udviklingen af den palæstinensiske sikkerhedskapacitet. Rådet nåede også til principiel enighed om, at
EU-støtten til det palæstinensiske civile politi bør have
form af en mission under den europæiske sikkerheds- og
forsvarspolitik på grundlag af arbejdet i EU-koordinationskontoret for støtte til det palæstinensiske politi i
samarbejde med alle de involverede parter.

Opfølgningen af EU’s koordinationskontor for støtte til
det palæstinensiske politi er udtryk for, at EU fortsat er
parat til at bistå Den Palæstinensiske Myndighed med at
opfylde sine forpligtelser ifølge køreplanen, især med
hensyn til aspekterne sikkerhed og institutionsopbygning,
herunder processen med konsolidering af de palæstinensiske sikkerhedsorganisationer i tre tjenester med referat
til en palæstinensisk indenrigsminister med styrkede
beføjelser. Endvidere tager EU’s støtte til det palæstinen-
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I henhold til traktatens artikel 14, stk. 1, skal der angives
et finansielt referencegrundlag for hele gennemførelsesperioden for denne fælles aktion. Angivelsen af beløb, der
skal afholdes over Fællesskabets budget, er udtryk for den
lovgivende myndigheds vilje og forudsætter, at der er
forpligtelsesbevillinger til rådighed i det pågældende regnskabsår —

17.11.2005

Artikel 4
Revision
På baggrund af en halvårlig revisionsproces i overensstemmelse
med vurderingskriterierne i operationskonceptet (CONOPS) og
operationsplanen (OPLAN) og under hensyn til udviklingen på
stedet vil der om nødvendigt kunne foretages justeringer af
EUPOL COPPS’ størrelse og omfang.

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES AKTION:

Artikel 5
Struktur
Artikel 1
Missionen
1.
Den Europæiske Union etablerer herved en EU-politimission i de palæstinensiske områder, i det følgende benævnt Den
Europæiske Unions koordinationskontor for støtte til det palæstinensiske politi (EUPOL COPPS) med en operativ fase, der
indledes senest den 1. januar 2006.

2.
EUPOL COPPS opererer i overensstemmelse med missionsbeskrivelsen i artikel 2.

I forbindelse med udførelsen af sine opgaver består EUPOL
COPPS af følgende elementer:
1) Missionschef/politichef
2) Rådgivningsafdeling
3) Programkoordinationsafdeling
4) Administrationsafdeling

Artikel 2
Missionsbeskrivelse
1.
EUPOL COPPS skal medvirke til at etablere holdbare og
effektive politiforhold under palæstinensisk ejerskab i overensstemmelse med de bedste internationale standarder i samarbejde
med Fællesskabets programmer for institutionsopbygning samt
andre internationale bestræbelser inden for sikkerhedssektoren,
herunder en reform af strafferetssystemet.

Med henblik herpå skal EUPOL COPPS:

a) bistå det palæstinensiske civile politi (PCP) med at gennemføre udviklingsprogrammet for politiet ved at rådgive og
nøje vejlede PCP, herunder navnlig de ledende embedsmænd
på distrikt- og hovedkvartersniveau samt på ministerielt
niveau

Disse elementer beskrives nærmere i CONOPS og OPLAN.
Rådet godkender CONOPS og OPLAN.
Artikel 6
Missionschefen/politichefen
1.
Missionschefen/politichefen udøver operativ kontrol
(OPCON) med EUPOL COPPS og varetager den daglige ledelse
af EUPOL COPPS og koordinering af EUPOL COPPS’ aktiviteter,
herunder styring af sikkerheden for EUPOL COPPS’ personale,
ressourcer og informationer.
2.
Missionschefen/politichefen har ansvaret for den disciplinære kontrol med EUPOL COPPS’ personale. For det udsendte
personales vedkommende udøves den disciplinære kontrol af
vedkommende nationale myndighed eller EU-myndighed.
3.
Missionschefen/politichefen
Kommissionen.

b) koordinere og lette EU’s og medlemsstaternes bistand og —
efter anmodning — den internationale bistand til PCP

indgår en kontrakt

med

Artikel 7
Planlægningsfasen

c) rådgive om strafferetlige spørgsmål, der er relevante for politiet.

Artikel 3
Varighed
Missionen skal have en varighed på tre år.

1.
I missionens planlægningsfase nedsættes en planlægningsgruppe bestående af missionschefen/politichefen, der leder planlægningsgruppen, samt det nødvendige personale til varetagelse
af de opgaver, som missionen har et fastslået behov for at få
udført.
2.
Der foretages som noget af det vigtigste i planlægningsprocessen en samlet risikovurdering, som ajourføres efter behov.
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3.
Planlægningsgruppen opstiller en OPLAN og udarbejder
alle de tekniske instrumenter, der er nødvendige for missionens
gennemførelse. OPLAN skal tage hensyn til den samlede risikovurdering og omfatte en sikkerhedsplan.

Artikel 8

L 300/67

Den pågældende medlemsstat eller EU-institution har ansvaret
for eventuelt at anlægge sag mod den udstationerede.

3.
Ansættelsesforhold og rettigheder og forpligtelser for
internationalt og lokalt ansat personale fastsættes i kontrakten
mellem missionschefen/politichefen og vedkommende medarbejder.

Personale
1.
Antallet af EUPOL COPPS-medarbejdere og disses kompetence skal være i overensstemmelse med missionsbeskrivelsen i
artikel 2 og strukturen i artikel 5.

2.
EUPOL COPPS’ personale udstationeres af EU-medlemsstaterne eller EU-institutionerne. Den enkelte medlemsstat afholder
udgifterne til det EUPOL COPPS-personale, den udstationerer,
inkl. løn, sygesikring, rejseudgifter til og fra missionsområdet
og andre godtgørelser end dagpenge.

3.
Internationalt og lokalt personale kontraktansættes af
EUPOL COPPS efter behov.

4.
Tredjelande kan også, i nødvendigt omfang, udstationere
missionspersonale. Det enkelte udstationerende tredjeland
afholder udgifterne til det personale, det udstationerer, inkl.
løn, sygesikring, godtgørelser, højrisikoforsikring og rejseudgifter til og fra missionsområdet.

Artikel 10
Kommandovej
1.
EUPOL COPPS skal som krisestyringsoperation have en
fælles kommandovej.

2.
Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC)
udøver den politiske kontrol og den strategiske ledelse.

3.
Generalsekretæren/den højtstående repræsentant udstikker
retningslinjer til missionschefen/politichefen via EU’s særlige
repræsentant.

4.
Missionschefen/politichefen leder missionen og varetager
den daglige ledelse.

5.
Missionschefen/politichefen refererer til generalsekretæren/den højtstående repræsentant via EU’s særlige repræsentant.
5.
Alt personale forbliver under den relevante udsendende
stats eller EU-institutions myndighed og udfører sine pligter
og handler i missionens interesse. Personalet overholder de principper og minimumsstandarder for sikkerhed, der er fastsat i
Rådets afgørelse 2001/264/EF af 19. marts 2001 om vedtagelse
af Rådets sikkerhedsforskrifter (1).

6.
EU’s særlige repræsentant aflægger rapport til Rådet via
generalsekretæren/den højtstående repræsentant.

Artikel 11
Artikel 9

Politisk kontrol og strategisk ledelse

EUPOL COPPS-personalets status

1.
PSC varetager under Rådets ansvar den politiske kontrol
med og den strategiske ledelse af missionen.

1.
I nødvendigt omfang skal EUPOL COPPS-personalets
status, herunder i givet fald privilegier, immuniteter og yderligere garantier, der måtte være nødvendige for, at EUPOL COPPS
kan gennemføres og fungere efter hensigten, være omfattet af
en aftale, som skal indgås efter proceduren i traktatens artikel
24. Generalsekretæren/den højtstående repræsentant, der bistår
formandskabet, kan forhandle sådanne aftaler på dettes vegne.

2.
Den medlemsstat eller EU-institution, der har udstationeret
en medarbejder, har ansvaret for at behandle klager fra eller
vedrørende medarbejderen i forbindelse med udstationeringen.
(1) EFT L 101 af 11.4.2001, s. 1. Senest ændret ved afgørelse
2005/571/EF (EUT L 193 af 23.7.2005, s. 31).

2.
Rådet bemyndiger herved PSC til at træffe relevante afgørelser i overensstemmelse med traktatens artikel 25. Denne
bemyndigelse omfatter beføjelse til at udnævne en missionschef/politichef efter indstilling fra generalsekretæren/den højtstående repræsentant og til at ændre OPLAN samt kommandovejen. Rådet, som bistås af generalsekretæren/den højtstående
repræsentant, træffer afgørelse om operationens mål og afslutning.

3.
PSC aflægger med regelmæssige mellemrum rapport til
Rådet.
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4.
PSC modtager med regelmæssige mellemrum rapporter fra
missionschefen/politichefen om bidrag til og gennemførelsen af
missionen. PSC kan i givet fald indkalde missionschefen/politichefen til sine møder.

4.
EUPOL COPPS’ personale skal deltage i obligatoriske
sikkerhedskurser, som tilrettelægges af Rådssekretariatets Sikkerhedskontor, og underkastes en helbredsundersøgelse inden
udstationering i eller rejse til missionsområdet.

Artikel 12

Artikel 14

Tredjelandes deltagelse

Finansielle ordninger

1.
Uden at dette anfægter EU’s selvstændige beslutningstagning og fælles institutionelle ramme, vil tiltrædende stater blive
opfordret og tredjelande kunne opfordres til at bidrage til
EUPOL COPPS på den betingelse, at de afholder udgifterne til
det personale, de udstationerer, inkl. lønninger, sygesikring,
godtgørelser, højrisikoforsikring og rejseudgifter til og fra missionsområdet, og bidrager til EUPOL COPPS’ løbende udgifter i
passende omfang.

1.
Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne
i forbindelse med EUPOL COPPS udgør 2,5 mio. EUR for 2005,
3,6 mio. EUR for 2006.

2.
Tredjelande, der yder bidrag til EUPOL COPPS, skal have
samme rettigheder og forpligtelser i den daglige ledelse af missionen som de deltagende EU-medlemsstater.

3.
Rådet bemyndiger herved PSC til at træffe de relevante
afgørelser om accept af de foreslåede bidrag og til at nedsætte
en bidragyderkomité.

4.
Detaljerede ordninger vedrørende tredjelandes deltagelse
fastlægges i en aftale, som indgås efter proceduren i traktatens
artikel 24. Generalsekretæren/den højtstående repræsentant, der
bistår formandskabet, kan forhandle sådanne ordninger på
dettes vegne. Har EU og et tredjeland indgået aftale om
rammerne for det pågældende tredjelands deltagelse i EU’s
krisestyringsoperationer, finder bestemmelserne i en sådan
aftale anvendelse i forbindelse med EUPOL COPPS.

Artikel 13
Sikkerhed
1.
Missionschefen/politichefen er ansvarlig for EUPOL
COPPS’ sikkerhed og er i samråd med Rådets Generalsekretariats
Sikkerhedskontor ansvarlig for, at minimumssikkerhedskravene
overholdes i overensstemmelse med Rådets sikkerhedsforskrifter.

2.
Rådet træffer for et år ad gangen afgørelse om EUPOL
COPPS’ endelige budget for 2006, 2007 og 2008.

3.
Udgifter, der finansieres med det i stk. 1 nævnte beløb,
forvaltes efter de procedurer og regler, der gælder for EU’s
almindelige budget, bortset fra at eventuelle forfinansieringer
ikke forbliver Fællesskabets ejendom. Statsborgere fra tredjelande, der deltager finansielt i missionen, fra værtsparterne og,
hvis det er nødvendigt af hensyn til missionens operative behov,
fra nabolandene kan byde på kontrakter.

4.
Missionschefen/politichefen referer udelukkende til
Kommissionen, som fører tilsyn med ham, for så vidt angår
det arbejde, der udføres inden for rammerne af hans kontrakt.

5.
De finansielle ordninger skal opfylde EUPOL COPPS’
operative krav, herunder udstyrets kompatibilitet og holdenes
interoperabilitet.

6.
Udgifter er støtteberettigede fra den dato, hvor denne
fælles aktion får virkning.

Artikel 15
Fællesskabsaktioner

2.
EUPOL COPPS skal have en særlig missionssikkerhedsmedarbejder, som refererer til missionschefen/politichefen.

3.
Missionschefen/politimissionen rådfører sig med Den
Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité om sikkerhedsspørgsmål, der vedrører EUPOL COPPS’ deployering som
bestemt af generalsekretæren/den højtstående repræsentant.

1.
Rådet og Kommissionen påser inden for deres respektive
kompetenceområder, at der er sammenhæng mellem gennemførelsen af denne fælles aktion og Fællesskabets optræden
udadtil i henhold til traktatens artikel 3, stk. 2. Rådet og
Kommissionen samarbejder med henblik herpå.

2.
De nødvendige koordineringsordninger vil i givet fald i
blive gennemført i missionsområdet samt i Bruxelles.
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Artikel 16

Artikel 17

Videregivelse af klassificerede oplysninger

Ikrafttræden

1.
Generalsekretæren/den højtstående repræsentant har i
givet fald og afhængigt af missionens operative behov bemyndigelse til under iagttagelse af Rådets sikkerhedsforskrifter at videregive klassificerede EU-oplysninger og -dokumenter til og med
klassifikationsgraden »RESTREINT UE«, som er udarbejdet med
henblik på missionen, til tredjelande, der er tilknyttet denne
fælles aktion.
2.
Generalsekretæren/den højtstående repræsentant har, hvis
der er et konkret og umiddelbart operativt behov derfor, også
bemyndigelse til under iagttagelse af Rådets sikkerhedsforskrifter
at videregive klassificerede EU-oplysninger og -dokumenter til
og med klassifikationsgraden »RESTREINT UE«, som er udarbejdet med henblik på missionen, til de lokale myndigheder. I
alle andre tilfælde videregives sådanne oplysninger og dokumenter til de lokale myndigheder efter de procedurer, der
svarer til samarbejdsniveauet mellem de lokale myndigheder
og EU.
3.
Generalsekretæren/den højtstående repræsentant har
bemyndigelse til at videregive ikke-klassificerede EU-dokumenter
vedrørende Rådets forhandlinger om missionen, som er
omfattet af tavshedspligt i henhold til artikel 6, stk. 1, i
Rådets forretningsorden (1), til tredjelande, der er tilknyttet
denne fælles aktion, og til de lokale myndigheder.

(1) Rådets afgørelse 2004/338/EF, Euratom af 22. marts 2004 om
vedtagelse af Rådets forretningsorden (EUT L 106 af 15.4.2004, s.
22). Ændret ved afgørelse 2004/701/EF, Euratom (EUT L 319 af
20.10.2004, s. 15).

Denne fælles aktion har virkning fra dagen for vedtagelsen.

Den udløber den 31. december 2008.

Artikel 18
Offentliggørelse
Denne fælles aktion offentliggøres i Den Europæiske Unions
Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. november 2005.
På Rådets vegne
T. JOWELL

Formand

