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I
(Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse
er obligatorisk)

FORORDNINGER
KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1349/2007
af 19. november 2007
om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og
grøntsager
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94
af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til
importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4,
stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af
gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale
handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne
for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved
import fra tredjelande for de produkter og perioder, der
er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste
importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i
bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 20. november 2007.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. november 2007.
På Kommissionens vegne
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug
og udvikling af landdistrikter

(1) EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 756/2007 (EUT L 172 af 30.6.2007, s. 41).
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BILAG
til Kommissionens forordning af 19. november 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af
indgangsprisen for visse frugter og grøntsager
(EUR/100 kg)
KN-kode

Tredjelandskode

(1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA
MK
TR
ZZ

56,2
46,0
85,4
62,5

0707 00 05

JO
MA
TR
ZZ

196,3
55,2
90,0
113,8

0709 90 70

MA
TR
ZZ

56,6
99,3
78,0

0709 90 80

EG
ZZ

336,4
336,4

0805 20 10

MA
ZZ

77,1
77,1

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

HR
IL
TR
UY
ZZ

40,2
67,9
75,7
98,5
70,6

0805 50 10

AR
TR
ZA
ZZ

71,1
100,5
54,7
75,4

0806 10 10

BR
TR
US
ZZ

236,1
130,6
285,7
217,5

0808 10 80

AR
BR
CA
CL
CN
MK
US
ZA
ZZ

91,9
82,0
88,9
86,0
81,2
31,5
99,2
81,5
80,3

0808 20 50

AR
CN
TR
ZZ

49,0
52,8
105,2
69,0

(1) Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19).
Koden »ZZ« repræsenterer »anden oprindelse«.
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AFGØRELSER OG BESLUTNINGER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET
OG RÅDET I HENHOLD TIL DEN FÆLLES BESLUTNINGSPROCEDURE
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE Nr. 1350/2007/EF
af 23. oktober 2007
om oprettelse af andet EF-handlingsprogram for sundhed (2008-2013)
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION
HAR —

(2)

Sundhedssektoren er på den ene side kendetegnet ved
sine betydelige muligheder for vækst, innovation og
dynamik og på den anden side ved de udfordringer,
den står over for med hensyn til sundhedssystemernes
økonomiske og sociale bæredygtighed og effektivitet,
bl.a. som følge af en aldrende befolkning og medicinske
fremskridt.

(3)

Programmet for Fællesskabets indsats inden for folkesundhed (2003-2008), vedtaget ved Europa-Parlamentets
og Rådets afgørelse nr. 1786/2002/EF (4), var det første
integrerede fællesskabsprogram på dette område, og det
har allerede skabt en væsentlig udvikling og væsentlige
forbedringer på en række områder.

(4)

Der kræves en fortsat indsats for at virkeliggøre de mål,
Fællesskabet allerede har opstillet på folkesundhedsområdet. Der bør derfor oprettes et andet EF-handlingsprogram for sundhed (2008-2013) (i det følgende benævnt
»programmet«).

(5)

Der eksisterer en række alvorlige trusler mod sundheden,
som er af grænseoverskridende og potentielt verdensomspændende karakter, og nye trusler er på vej, som kræver
en yderligere indsats fra Fællesskabets side. Fællesskabet
bør behandle alvorlige grænseoverskridende trusler mod
sundheden som en prioritet. Der bør i programmet
lægges vægt på en styrkelse af Fællesskabets samlede
kapaciteter ved en yderligere udbygning af samarbejdet
mellem medlemsstaterne. Overvågning, hurtig varsling
om og bekæmpelse af alvorlige sundhedstrusler er
vigtige områder, hvor et samordnet og effektivt svar på
sundhedstruslerne bør fremmes på fællesskabsplan.
Foranstaltninger til sikring af høj kvalitet i det diagnostiske samarbejde mellem laboratorier er af afgørende
betydning i forbindelse med indsatsen over for trusler
mod sundheden. Programmet bør fremme oprettelsen
af et system af EF-referencelaboratorier. Et sådant
system bør dog oprettes på et solidt retligt grundlag.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 152,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske
og Sociale Udvalg (1),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (2),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Fællesskabet kan bidrage til beskyttelse af borgernes
sundhed og sikkerhed gennem aktioner inden for folkesundhed. Der bør sikres et højt sundhedsbeskyttelsesniveau under fastlæggelsen og gennemførelsen af alle
Fællesskabets politikker og aktiviteter. I henhold til traktatens artikel 152 skal Fællesskabet spille en aktiv rolle
ved at træffe foranstaltninger, som ikke kan træffes af
medlemsstaterne enkeltvis, jf. subsidiaritetsprincippet.
Fællesskabet respekterer fuldt ud medlemsstaternes
ansvar for organisation og levering af sundhedstjenesteydelser og medicinsk behandling.

(1) EUT C 88 af 11.4.2006, s. 1.
(2) EUT C 192 af 16.8.2006, s. 8.
(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 16.3.2006 (EUT C 291 E
30.11.2006, s. 372), Rådets fælles holdning af 22.3.2007 (EUT
103 E af 8.5.2007, s. 11) og Europa-Parlamentets holdning
10.7.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT). Rådets afgørelse
9.10.2007.

af
C
af
af

(4) EFT L 271 af 9.10.2002, s. 1. Ændret ved afgørelse nr. 786/2004/EF
(EUT L 138 af 30.4.2004, s. 7).
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Ifølge Verdenssundhedsorganisationens (WHO) europæiske sundhedsrapport for 2005 er de væsentligste
årsager til sygdomsbyrden i WHO's europæiske region
opgjort i DALY (Disability-Adjusted Life Years) ikke-overførbare sygdomme (77 % af det samlede antal), ydre
årsager til personskader og forgiftninger (14 %) og overførbare sygdomme (9 %). Syv fremtrædende faktorer —
iskæmiske hjertesygdomme, unipolære depressive lidelser,
cerebrovaskulære sygdomme, alkoholrelaterede lidelser,
kroniske lungelidelser, lungekræft og kvæstelser ved
færdselsulykker — tegner sig for 34 % af DALY i
regionen. Syv fremtrædende risikofaktorer — tobak,
alkohol, højt blodtryk, højt kolesteroltal, overvægt, lav
indtagelse af frugt og grøntsager samt fysisk inaktivitet
— tegner sig for 60 % af DALY. Dertil kommer overførbare sygdomme såsom hiv/aids, influenza, tuberkulose
og malaria, der også er ved at udvikle sig til en trussel
mod sundheden for alle mennesker i Europa. En
væsentlig opgave i programmet bør være en bedre klarlægning af de væsentligste sundhedsbyrder i Fællesskabet,
eventuelt i samarbejde med Fællesskabets statistiske
program.

(7)

Otte fremtrædende årsager til dødelighed og sygelighed
som følge af ikke-overførbare sygdomme i WHO's europæiske region er hjerte-kar-sygdomme, neuropsykiatriske
lidelser, kræft, fordøjelsessygdomme, luftvejssygdomme,
sygdomme i sanseorganerne, muskel-skelet-sygdomme
og diabetes mellitus. Programmet bør i samvirke med
andre fællesskabsinitiativer og anden fællesskabsfinansiering bidrage til bedre viden og bedre information om
forebyggelse og diagnosticering af samt kontrol med
store sygdomme. Følgelig kan Kommissionen i løbet af
programmets gyldighedsperiode forelægge forslag til relevante henstillinger fra Rådet. Programmet bør også
fremme passende koordinering og samvirke mellem
fællesskabsinitiativer for så vidt angår indsamling af
sammenlignelige data vedrørende store sygdomme,
herunder kræft.

(8)

Mikrobiel resistens over for antibiotika og nosokomielle
infektioner er ved at udvikle sig til en trussel mod sundheden i Europa. Manglen på nye effektive antibiotika og
midler til at sikre, at de eksisterende antibiotika anvendes
korrekt, giver anledning til væsentlige bekymringer. Det
er derfor vigtigt at indsamle og analysere relevante data.

(9)

Det er vigtigt at styrke den rolle, som Det Europæiske
Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme,
oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 851/2004 (1) spiller i bekæmpelsen af overførbare sygdomme.

(10)

Programmet bør baseres på resultaterne fra det tidligere
program for Fællesskabets indsats inden for folkesundhed

(1) EUT L 142 af 30.4.2004, s. 1.

20.11.2007

(2003-2008). Det bør bidrage til at opnå et højt fysisk
og psykisk sundhedsniveau og skabe større lighed i sundhedsspørgsmål i hele Fællesskabet ved at rette aktionerne
mod fremme af folkesundheden, forebyggelse af
sygdomme og forstyrrelser hos mennesker samt imødegåelse af sundhedsrisici med henblik på at bekæmpe
sygelighed og for tidlig død. Det bør desuden bidrage
til at give borgerne bedre adgang til information og
dermed øge deres muligheder for at træffe de beslutninger, der tjener deres interesser bedst.

(11)

Programmet bør lægge vægt på at forbedre sundhedstilstanden hos børn og unge og fremme en sund livsstil og
en forebyggelseskultur blandt dem.

(12)

Programmet bør støtte integreringen af sundhedsmålsætninger i alle Fællesskabets politikker og aktiviteter, uden
at der sker en overlapning af arbejde, der udføres i
forbindelse med andre fællesskabspolitikker. Koordineringen med andre fællesskabspolitikker og -programmer
er et vigtigt led i målsætningen om at indarbejde sundhedsaspektet i andre politikker. For at fremme synergi og
undgå dobbeltarbejde bør der eventuelt indledes fælles
aktioner med beslægtede fællesskabsprogrammer og
-aktioner, og der bør gøres behørig brug af andre fællesskabsfonde og -programmer, herunder Fællesskabets
nuværende og fremtidige rammeprogrammer for forskning og disses resultater, strukturfondene, Den Europæiske Solidaritetsfond, fællesskabsstrategien for arbejdsmiljø, fællesskabshandlingsprogrammet inden for forbrugerpolitik (2007-2013) (2), programmet »Forebyggelse af
narkotikamisbrug og information af offentligheden«,
programmet »Bekæmpelse af vold (Daphne)« og Fællesskabets statistiske program inden for deres respektive
aktiviteter.

(13)

Der bør ydes en særlig indsats for at sikre sammenhæng
og synergi mellem programmet og Fællesskabets foranstaltninger udadtil, særlig for så vidt angår fugleinfluenza,
hiv/aids, tuberkulose og andre grænseoverskridende sundhedstrusler. Derudover bør der være et internationalt
samarbejde om fremme af generelle sundhedsreformer
og almene aspekter vedrørende sundhedsvæsenet i tredjelande.

(14)

Forøgelse af antallet af sunde leveår (Healthy Life Years
(HLY)) gennem forebyggelse af sygdom og fremme af
politikker for en sundere livsstil er væsentlig for EUborgernes velfærd og bidrager til at imødegå udfordringerne i Lissabon-processen med hensyn til vidensamfundet og bæredygtigheden af de offentlige finanser,
som er under pres på grund af stigende udgifter til
behandling i sundhedsvæsenet og social sikring.

(2) Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1926/2006/EF (EUT
L 404 af 30.12.2006, s. 39).
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(15)

Udvidelsen af Den Europæiske Union har givet anledning
til yderligere bekymring med hensyn til uligheder i
sundhed inden for EU, og disse uligheder vil sandsynligvis blive understreget i forbindelse med yderligere udvidelser. Dette spørgsmål bør derfor være en af prioriteterne i programmet.

(16)

Programmet bør bidrage til at klarlægge årsagerne til
uligheder i sundhed og bl.a. opfordre til udveksling af
bedste praksis for at komme dem til livs.

(17)

Det er vigtigt systematisk at indsamle, bearbejde og
analysere sammenlignelige data, inden for de nationale
begrænsninger, for at muliggøre en effektiv overvågning
af sundhedstilstanden i Den Europæiske Union. Dette vil
sætte Kommissionen og medlemsstaterne i stand til at
forbedre informationen af offentligheden og fastlægge
passende strategier, politikker og aktioner med henblik
på at nå et højt sundhedsbeskyttelsesniveau. I de forskellige aktioner og ledsageforanstaltninger bør der tilstræbes
kompatibilitet og interoperabilitet mellem systemer og
netværk til udveksling af information og data med
henblik på forbedring af folkesundheden. Med hensyn
til sundhed er det vigtigt at tage hensyn til køn, socioøkonomisk status og alder. Dataindsamling bør så vidt
muligt bygge på det eksisterende arbejde, og forslag
vedrørende nye indsamlinger bør prissættes og baseres
på et klart behov. Indsamlingen af data bør ske i overensstemmelse med de relevante retsforskrifter vedrørende
beskyttelse af personoplysninger.

(18)

(19)

(20)

Princippet om bedste praksis er vigtigt, da sundhedsfremme og forebyggelse af sygdomme bør vurderes på
grundlag af effektivitet og virkning og ikke udelukkende
ud fra en økonomisk målestok. Bedste praksis og de
nyeste metoder til behandling af sygdomme og personskader bør fremmes for derigennem at forebygge yderligere helbredsforringelse, og der bør udvikles europæiske
referencenetværk for særlige sygdomme.

udvikling med hensyn til Fællesskabets indsats inden for
sundhedsvæsenet samt til arbejdet i Gruppen på Højt
Niveau vedrørende Sundhedstjenesteydelser og Medicinsk
Behandling, der er et vigtigt forum for samarbejde og
udveksling af bedste praksis mellem medlemsstaternes
sundhedssystemer.

(21)

Programmet bør bidrage til indsamling af data, fremme
og udvikling af metoder og redskaber, etablering af
netværk og forskellige former for samarbejde samt
fremme af relevante politikker for patientmobilitet og
mobilitet for sundhedspersoner. Det bør fremme en yderligere udvikling af det europæiske e-sundhedsområde
gennem fælles europæiske initiativer i samarbejde med
andre EU-politikområder, herunder regionalpolitik, og
bidrage til arbejdet med at fastlægge kvalitetskriterier
for sundhedsrelaterede websteder og til det europæiske
sygesikringskort. Der bør tages hensyn til telemedicin,
eftersom telemedicinske applikationer kan bidrage til
behandling på tværs af grænserne, samtidig med at der
sikres medicinsk behandling i hjemmet.

(22)

Miljøforurening er en alvorlig sundhedsrisiko og en
væsentlig kilde til bekymring blandt de europæiske
borgere. Der bør gøres en særlig indsats for børn og
andre grupper, som er særligt sårbare over for skadelige
miljøforhold. Programmet bør supplere de foranstaltninger, der er truffet som led i den europæiske handlingsplan for miljø og sundhed 2004-2010.

(23)

Programmet bør beskæftige sig med kønsrelaterede og
aldringsrelaterede sundhedsspørgsmål.

(24)

Programmet bør anerkende betydningen af en helhedsorienteret tilgang til folkesundhed og i sine aktioner tage
hensyn til komplementær og alternativ medicin, hvor
dette er hensigtsmæssigt, og hvor der foreligger videnskabelige eller kliniske beviser for dens virkning.

(25)

Forsigtighedsprincippet og risikovurdering er centrale
faktorer for beskyttelse af sundheden og bør derfor integreres yderligere i andre af Fællesskabets politikker og
aktiviteter.

(26)

I denne afgørelse fastlægges for hele programmets
varighed en finansieringsramme, der udgør det primære
referencegrundlag for budgetmyndigheden under den
årlige budgetprocedure, jf. punkt 37 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet,
Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig
økonomisk forvaltning (2).

Der bør tages skridt til forebyggelse af personskader ved
indsamling af data, analyse af skadesdeterminanter og
udbredelse af relevant information.

Sundhedstjenesteydelser er primært medlemsstaternes
ansvar, men samarbejde på fællesskabsplan kan være til
gavn for både patienter og sundhedssystemer. Aktiviteter,
der finansieres via programmet, samt nye forslag, der
udvikles som følge af disse, bør tage behørigt hensyn
til Rådets konklusioner om fælles værdier og principper
i Den Europæiske Unions sundhedssystemer (1), der blev
vedtaget i juni 2006, og hvori Rådet tilslutter sig en
erklæring om fælles værdier og principper for sundhedssystemerne i EU og opfordrer Den Europæiske Unions
institutioner til at respektere dem i deres arbejde.
Programmet bør tage behørigt hensyn til den fremtidige

(1) EUT C 146 af 22.6.2006, s. 1.
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(2) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
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(28)

(29)
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For at sikre et højt koordinationsniveau mellem aktioner
og initiativer iværksat af Fællesskabet og medlemsstaterne
ved gennemførelsen af programmet er det nødvendigt at
fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne og højne
effektiviteten af eksisterende og fremtidige netværk på
folkesundhedsområdet. Der bør i forbindelse med
programmets gennemførelse tages hensyn til de nationale, regionale og lokale myndigheders deltagelse på det
relevante niveau inden for de nationale systemer.

for gennemsigtighed og en rimelig balance mellem
programmets forskellige målsætninger.

(32)

Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (i det følgende benævnt EØS-aftalen) indeholder
bestemmelser om samarbejde inden for sundhed
mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater
på den ene side og de lande i Den Europæiske Frihandelssammenslutning, der deltager i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (i det følgende benævnt
»EFTA/EØS-lande«), på den anden side. Der bør også
gives mulighed for at åbne programmet for deltagelse
fra andre lande, herunder især Fællesskabets nabolande,
og lande, der har ansøgt om EU-medlemskab, kandidatlande eller tiltrædende lande, især i betragtning af, at
trusler mod sundheden, der opstår i andre lande, kan
få konsekvenser inden for Fællesskabet.

(33)

For at fremme programmets målsætninger bør der
tilstræbes passende forbindelser med tredjelande, som
ikke deltager i programmet, idet der tages hensyn til
relevante aftaler mellem disse tredjelande og Fællesskabet.
Der kan være tale om tredjelande, som på områder af
fælles interesse gennemfører supplerende aktiviteter i
forhold til dem, der finansieres under programmet, men
uden at der ydes finansielt bidrag hertil via programmet.

(34)

Der bør udvikles et samarbejde med relevante internationale organisationer som f.eks. De Forenede Nationer
(FN) og FN's særorganisationer, navnlig WHO samt Europarådet og Organisationen for Økonomisk Samarbejde
og Udvikling (OECD), med henblik på at gennemføre
programmets aktioner for sundhed i Fællesskabet og på
internationalt plan så effektivt som muligt, idet der tages
hensyn til de forskellige organisationers særlige kapaciteter og roller.

(35)

En vellykket gennemførelse af de målsætninger,
programmet omfatter, bør være baseret på en god
dækning af de spørgsmål, der er medtaget i de årlige
arbejdsplaner, på udvælgelse af egnede aktioner og finansiering af projekter, som alle har en indbygget, hensigtsmæssig overvågnings- og evalueringsproces, og på regelmæssig overvågning og evaluering, herunder uafhængig
ekstern evaluering, som måler aktionernes virkning og
viser deres bidrag til programmets overordnede mål.
Programevalueringen bør tage hensyn til, at gennemførelsen af programmålene kan kræve længere tid end
programmets varighed.

(36)

De årlige arbejdsplaner bør omfatte de vigtigste forudseelige aktiviteter, der skal finansieres over programmet ved
hjælp af alle de forskellige finansieringsmekanismer,
herunder udbud.

Det er nødvendigt at øge EU-investeringerne i sundhed
og sundhedsrelaterede projekter. I denne henseende
tilskyndes medlemsstaterne til at gøre sundhedsmæssige
forbedringer til et prioriteret element i deres nationale
programmer. Der er brug for øget kendskab til mulighederne for at få EU-støtte på sundhedsområdet. Udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om erfaringerne med strukturfondsstøtte på sundhedsområdet bør
fremmes.

Ikke-statslige organer og specialiserede netværk kan også
spille en vigtig rolle for opfyldelse af programmets
målsætninger. Ved forfølgelsen af en eller flere af
programmets målsætninger, kan de have behov for
bidrag fra Fællesskabets side for at kunne fungere. Der
bør derfor fastsættes detaljerede støttekriterier, bestemmelser om finansiel gennemskuelighed og varigheden af
Fællesskabets bidrag til ikke-statslige organer og specialiserede netværk, som er berettiget til fællesskabsstøtte, i
overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af
28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges
Kommissionen (1) Disse kriterier bør omfatte forpligtelser
for de pågældende organer og netværk med hensyn til
opstilling af klare målsætninger, handlingsplaner og
målelige resultater, der afspejler en stærk europæisk
dimension og en reel merværdi for programmets målsætninger. Af hensyn til den særlige karakter af de organisationer, der vil være tale om, og i tilfælde af særlig stor
nytteværdi, bør det være muligt at undtage videreførelsen
af Fællesskabets støtte til de pågældende organers og
specialiserede netværks drift fra princippet om gradvis
nedsættelse af fællesskabsstøttens omfang.

(30)

Gennemførelsen af programmet bør ske i tæt samarbejde
med relevante organisationer og agenturer, herunder
navnlig Det Europæiske Center for Forebyggelse af og
Kontrol med Sygdomme.

(31)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af
denne afgørelse bør vedtages i overensstemmelse med
afgørelse 1999/468/EF under hensyntagen til behovet

(1) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF
(EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).
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(38)

(39)
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Målene for denne afgørelse kan ikke i tilstrækkelig grad
opfyldes af medlemsstaterne på grund af de berørte
områders tværnationale karakter og kan derfor — da
Fællesskabets indsats potentielt vil være mere effektiv
end national indsats alene, når det drejer sig om at
beskytte borgernes sundhed og sikkerhed — bedre nås
på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne
afgørelse ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå
disse mål.

I overensstemmelse med traktatens artikel 2, hvorefter
lighed mellem mænd og kvinder er et af principperne
for Fællesskabet, og i overensstemmelse med traktatens
artikel 3, stk. 2, hvorefter Fællesskabet tilstræber at fjerne
uligheder og fremme ligestilling mellem mænd og
kvinder i alle Fællesskabets aktiviteter, herunder opnåelse
af et højt sundhedsbeskyttelsesniveau, bør alle målsætninger og handlinger omfattet af programmet bidrage
til at fremme en bedre forståelse og anerkendelse af
mænds og kvinders respektive behov og indfaldsvinkler
til sundhed.

Det er hensigtsmæssigt at sikre en overgang mellem dette
program og det tidligere program, det afløser, navnlig
hvad angår videreførelse af flerårige ordninger for dets
forvaltning, bl.a. finansieringen af teknisk og administrativ bistand. Fra den 1. januar 2014 bør bevillingerne
til teknisk og administrativ bistand om nødvendigt
dække udgifter i forbindelse med forvaltning af aktioner,
som endnu ikke er afsluttet ved udgangen af 2013.
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velstand i Den Europæiske Union ved at beskytte og fremme
menneskers sundhed og sikkerhed og forbedre folkesundheden.

2.
De målsætninger, der skal forfølges ved hjælp af aktionerne i bilaget, er:

— forbedring af borgernes sundhedssikkerhed

— fremme af sundheden, herunder mindskelse af ulighed i
sundhed

— udarbejdelse og formidling af information og viden om
sundhed.

De aktioner, der er omhandlet i første afsnit, bør, når det er
relevant, støtte forebyggelsen af de store sygdomme og bidrage
til at begrænse deres forekomst samt den sygelighed og dødelighed, de forårsager.

Artikel 3
Finansiering

(40)

Denne afgørelse erstatter afgørelse nr. 1786/2002/EF.
Afgørelse nr. 1786/2002/EF bør derfor ophæves —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

1.
Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet
fastsættes for den i artikel 1 nævnte periode til 321 500 000
EUR.

2.
De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden
inden for den finansielle ramme.

Artikel 1
Oprettelse af programmet

Artikel 4

Herved oprettes andet EF-handlingsprogram for sundhed (20082013) for perioden fra den 1. januar 2008 til den 31. december
2013 (i det følgende benævnt »programmet«).

Finansielle bidrag
1.
Fællesskabets finansielle bidrag må ikke overstige følgende
niveauer:

Artikel 2
Målsætninger
1.
Programmet supplerer, støtter og giver merværdi til
medlemsstaternes politikker og bidrager til øget solidaritet og

a) 60 % af udgifterne til en aktion, der har til formål at bidrage
til opfyldelse af en målsætning, der indgår i programmet,
undtagen i tilfælde af særlig stor nytteværdi, hvor Fællesskabets bidrag ikke må overstige 80 %, og
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b) 60 % af udgifterne til driften af et ikke-statsligt organ eller et
specialiseret netværk, som er almennyttigt og uafhængigt af
erhvervsmæssige, kommercielle og forretningsmæssige eller
andre modstridende interesser, har medlemmer i mindst
halvdelen af medlemsstaterne, med en afbalanceret geografisk dækning, og som sit primære mål forfølger en eller flere
af programmets målsætninger, når støtten er nødvendig for
at forfølge disse målsætninger. I tilfælde af særlig stor nytteværdi må Fællesskabets bidrag ikke overstige 80 %.

20.11.2007

henhold til afgørelse nr. 1786/2002/EF. Bevillingerne kan om
nødvendigt opføres i budgettet efter 2013 til dækning af
lignende udgifter for fortsat at kunne forvalte aktioner, der
ikke er afsluttet den 31. december 2013.

Artikel 6
Gennemførelsesmetoder

2.
Videreførelsen af de i stk. 1, litra b), omhandlede finansielle bidrag, der ydes til ikke-statslige organer og specialiserede
netværk, kan undtages fra princippet om gradvis nedsættelse.

I forbindelse med de aktioner, der iværksættes med henblik på
at opfylde målsætningerne i artikel 2, skal der til fulde gøres
brug af passende gennemførelsesmetoder, herunder især:

a) direkte eller indirekte central gennemførelse ved Kommissionen, og
3.
De finansielle bidrag fra Fællesskabet kan samfinansieres af
Fællesskabet og en eller flere medlemsstater eller af Fællesskabet
og andre deltagende landes kompetente myndigheder, når det er
hensigtsmæssigt i betragtning af den tilstræbte målsætnings
karakter. I så fald må Fællesskabets bidrag ikke overstige
50 %, undtagen i tilfælde af særlig stor nytteværdi, hvor Fællesskabets bidrag ikke må overstige 70 %. Disse fællesskabsbidrag
kan ved en gennemskuelig procedure tildeles et offentligt eller et
ikke-statsligt organ, som er almennyttigt og uafhængigt af
erhvervsmæssige, kommercielle og forretningsmæssige eller
andre modstridende interesser og som sit primære mål forfølger
en eller flere af programmets målsætninger, udpeget af
medlemsstaten eller den berørte kompetente myndighed og
godkendt af Kommissionen.

4.
De finansielle bidrag fra Fællesskabet kan også tildeles i
form af engangsbeløb og finansiering efter takst, når det er
hensigtsmæssigt i betragtning af de berørte aktioners karakter.
I forbindelse med sådanne finansielle bidrag finder de i stk. 1 og
3 anførte procentsatser ikke anvendelse, selv om samfinansiering stadig måtte være påkrævet.

b) fælles forvaltning sammen med internationale organisationer,
hvor det måtte være relevant.

Artikel 7
Programmets gennemførelse
1.
Kommissionen sikrer gennemførelse af programmets aktioner og foranstaltninger i tæt samarbejde med medlemsstaterne
i henhold til artikel 3 og 8.

2.
Kommissionen og medlemsstaterne træffer hensigtsmæssige foranstaltninger inden for deres respektive kompetenceområder for at sikre en effektiv gennemførelse af programmet og
udvikle mekanismer på fællesskabsplan og på nationalt plan for
at nå programmets mål. De skal sikre, at der videreformidles de
relevante oplysninger om de aktioner, som programmet støtter,
og at der opnås en passende deltagelse.

Artikel 5
Administrativ og teknisk bistand
1.
Budgetrammen for programmet kan også dække de
udgifter til forberedelse, overvågning, kontrol, revision og evaluering, der er direkte nødvendige i forbindelse med forvaltningen
af programmet og realiseringen af dets målsætninger, navnlig
undersøgelser, møder, informationsaktiviteter og offentliggørelse, udgifter til it-netværk, med fokus på informationsudveksling, samt alle andre udgifter til teknisk og administrativ bistand,
som Kommissionen måtte afholde i forbindelse med forvaltning
af programmet.

2.
Budgetrammen kan også dække udgifter til teknisk og
administrativ bistand, som er nødvendig for at sikre overgangen
mellem dette program og de foranstaltninger, der er vedtaget i

3.
For at opfylde programmets målsætninger skal Kommissionen i tæt samarbejde med medlemsstaterne:

a) tilstræbe, at data og informationer er sammenlignelige, og at
systemer og netværk til udveksling af de sundhedsmæssige
data og informationer er kompatible og interoperable, og

b) sikre det nødvendige samarbejde og kommunikation med
Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med
Sygdomme og andre relevante EU-agenturer med henblik på
at optimere anvendelsen af fællesskabsmidlerne.
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4.
Under gennemførelsen af programmet sikrer Kommissionen og medlemsstaterne i fællesskab, at alle relevante retsforskrifter vedrørende beskyttelse af personoplysninger overholdes,
og at der i nødvendigt omfang indføres mekanismer, som sikrer
fortroligheden og sikkerheden af disse oplysninger.

Artikel 8
Gennemførelsesforanstaltninger
1.
De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne
afgørelse vedtages efter proceduren i artikel 10, stk. 2, for så
vidt angår følgende:

a) det årlige arbejdsprogram til gennemførelse af programmet,
hvori der fastsættes:

i) prioriteter og aktioner, der skal gennemføres, herunder
tildelingen af finansielle ressourcer
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Artikel 10
Udvalg
1.
Kommissionen bistås af et udvalg (i det følgende benævnt
»udvalget«).

2.
Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i
afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til
to måneder.

3.
Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 3 og 7 i
afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Artikel 11
Tredjelandes deltagelse
Programmet er åbent for deltagelse af:

ii) kriterier for, hvor stor en procentdel Fællesskabets finansielle bidrag kan udgøre, herunder kriterier for vurdering
af, om der er tale om særlig stor nytteværdi

iii) ordningerne for gennemførelse af de fælles strategier og
aktioner, som er omhandlet i artikel 9

b) udvælgelse, tildeling og andre kriterier for finansielle bidrag
til programmets aktioner i overensstemmelse med artikel 4.

2.
Alle andre nødvendige foranstaltninger til gennemførelse
af denne afgørelse vedtages efter proceduren i artikel 10, stk. 3.

a) EFTA/EØS-landene i overensstemmelse med de betingelser,
der er fastsat i EØS-aftalen, og

b) tredjelande, herunder især lande, der er omfattet af den europæiske naboskabspolitik, lande, der har ansøgt om EUmedlemskab eller er kandidatlande eller tiltrædende lande,
og de vestlige Balkanlande, der deltager i stabiliserings- og
associeringsprocessen, i overensstemmelse med betingelserne
i de respektive bilaterale eller multilaterale aftaler om de
generelle principper for disse landes deltagelse i Fællesskabets
programmer.

Artikel 12
Internationalt samarbejde

Artikel 9
Fælles strategier og aktioner
1.
For at sikre et højt sundhedsbeskyttelsesniveau ved fastlæggelsen og gennemførelsen af alle Fællesskabets politikker og
aktiviteter og for at fremme integreringen af sundhedsaspektet i
disse, kan målene for dette program gennemføres som fælles
strategier og aktioner ved at kæde dem sammen med de relevante fællesskabsprogrammer, -aktioner og -midler.

2.
Kommissionen sikrer optimal synergi mellem programmet
og andre fællesskabsprogrammer, -aktioner og -midler.

Under gennemførelsen af programmet fremmes forbindelserne
og samarbejdet med tredjelande, der ikke deltager i programmet,
og relevante internationale organisationer, navnlig WHO.

Artikel 13
Overvågning, evaluering og resultatformidling
1.
Kommissionen overvåger i nært samarbejde med
medlemsstaterne gennemførelsen af aktionerne i programmet
på baggrund af dettes målsætninger. Den rapporterer hvert år
til udvalget om alle aktioner og projekter, der finansieres via
programmet, og holder Europa-Parlamentet og Rådet underrettet.
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2.
På opfordring af Kommissionen, som skal undgå en uforholdsmæssig stor forøgelse af medlemsstaternes administrative
byrde, indsender medlemsstaterne alle tilgængelige oplysninger
om gennemførelsen og virkningerne af programmet.

4.
Kommissionen sørger for, at resultaterne af de aktioner,
der iværksættes i henhold til denne afgørelse, gøres offentligt
tilgængelige og formidles.

3.
Kommissionen indsender følgende til Europa-Parlamentet,
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget:

Ophævelse

a) senest den 31. december 2010 en ekstern og uafhængig
foreløbig evalueringsrapport om de opnåede resultater i relation til programmets målsætninger og om de kvalitative og
kvantitative aspekter af dets gennemførelse samt om overensstemmelsen og komplementariteten med andre relevante
fællesskabsprogrammer, -aktioner og -midler. Rapporten skal
navnlig muliggøre en vurdering af indvirkningen af foranstaltningerne på alle lande. Rapporten skal indeholde et
sammendrag af de vigtigste konklusioner. Rapporten skal
være ledsaget af Kommissionens bemærkninger
b) senest den 31. december 2011 en meddelelse om programmets videreførelse
c) senest den 31. december 2015 en ekstern og uafhængig expost-evalueringsrapport om programmets gennemførelse og
resultater.

Artikel 14

Afgørelse nr. 1786/2002/EF ophæves med virkning fra den
1. januar 2008.
Kommissionen vedtager de nødvendige administrative foranstaltninger til sikring af overgangen mellem de foranstaltninger,
der er vedtaget under afgørelse nr. 1786/2002/EF, og de foranstaltninger, der skal gennemføres under programmet.
Artikel 15
Ikrafttræden
Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Strasbourg, den 23. oktober 2007.
På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

H.-G. PÖTTERING

M. LOBO ANTUNES

Formand

Formand
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BILAG

Aktioner omhandlet i artikel 2, stk. 2
1.

Forbedring af borgernes sundhedssikkerhed

1.1.

Beskytte borgerne mod trusler mod sundheden

1.1.1. Udvikling af strategier og mekanismer til forebyggelse af, udveksling af oplysninger om og reaktion på trusler mod
sundheden i forbindelse med overførbare og ikke-overførbare sygdomme og trusler mod sundheden fra fysiske,
kemiske eller biologiske kilder, herunder i forbindelse med forsætlig spredning; foranstaltninger til sikring af høj
kvalitet i det diagnostiske samarbejde mellem medlemsstaternes laboratorier; støtte til arbejdet i eksisterende
laboratorier, der udfører arbejde af relevans for Fællesskabet; arbejde med oprettelsen af et netværk af EF-referencelaboratorier.
1.1.2. Støtte til udvikling af politikker for forebyggelse, vaccination og immunisering, forbedring af partnerskaber,
netværk, værktøjer og systemer for indberetning af immuniseringsstatus samt overvågning af utilsigtede hændelser.
1.1.3. Udvikling af risikostyringskapacitet og -procedurer, forbedring af beredskabet og planlægningen i forbindelse med
sundhedskriser, herunder forberedelse af en koordineret reaktion på sundhedskriser på EU-plan og på internationalt
plan; udvikling af procedurer for risikokommunikation og høring vedrørende modforanstaltninger.
1.1.4. Fremme af samarbejdet om og forbedring af de eksisterende reaktionsmuligheder og -kapaciteter, herunder værnemidler, isolationsfaciliteter og mobile laboratorier, som hurtigt kan sendes af sted i tilfælde af nødsituationer.
1.1.5. Udvikling af strategier og procedurer for udarbejdelse af generelle beredskabsplaner og specifikke sundhedsberedskabsplaner og for disses interoperabilitet medlemsstaterne imellem, forbedring af planernes spidsbelastningskapacitet, gennemførelse af øvelser og afprøvninger samt evaluering og revidering heraf.
1.2.

Forbedring af borgernes sikkerhed

1.2.1. Støtte til og forbedring af den videnskabelige rådgivning og risikovurdering ved at fremme tidlig påvisning af risici,
analyse af risicienes potentielle konsekvenser, udveksling af oplysninger om farer og eksponering; fremme integrerede og harmoniserede tilgange.
1.2.2. Hjælp til at forbedre sikkerheden ved og kvaliteten af organer og stoffer af menneskelig oprindelse, blod og
blodkomponenter; fremme udbuddet, sporbarheden og tilgængeligheden heraf til medicinsk brug med respekt
for medlemsstaternes ansvar, jf. traktatens artikel 152, stk. 5.
1.2.3. Fremme af foranstaltninger til forbedring af patientsikkerheden gennem sikker behandling af høj kvalitet, herunder
i forbindelse med antibiotikaresistens og nosokomielle infektioner.
2.

Fremme af sundheden

2.1.

Fremme en sundere levevis og mindske ulighed i sundhed

2.1.1. Fremme af initiativer til forøgelse af antallet af sunde leveår og fremme af sund aldring; støtte til foranstaltninger til
fremme og undersøgelse af helbredets indflydelse på produktivitet og deltagelse på arbejdsmarkedet som et bidrag
til opfyldelse af Lissabon-målene; støtte til foranstaltninger til at undersøge andre politikkers indvirkning på
helbredet.
2.1.2. Støtte til initiativer til at klarlægge årsager til samt at sætte ind over for og mindske ulighed i sundhed i og mellem
medlemsstaterne, herunder uligheder i relation til kønsforskelle, med det formål at bidrage til velstand og samhørighed; fremme af investeringer i sundhed i samarbejde med andre fællesskabspolitikker og -fonde, forbedring af
solidariteten mellem de nationale sundhedssystemer gennem støtte til samarbejde om emner vedrørende behandling på tværs af grænserne og mobilitet for patienter og sundhedspersoner.
2.2.

Fremme en sundere levevis og mindske forekomsten af de store sygdomme samt personskader gennem håndtering
af sundhedsdeterminanter

2.2.1. Håndtering af sundhedsdeterminanter for at fremme og forbedre den fysiske og mentale sundhed og derved skabe
et gunstigt miljø for en sund livsstil og forebyggelse af sygdom, iværksættelse af en indsats over for vigtige faktorer
såsom ernæring, fysisk aktivitet og seksuel sundhed og over for afhængighedsrelaterede determinanter såsom tobak,
alkohol, illegale stoffer og ikke-foreskreven brug af lægemidler, idet der sættes fokus på centrale miljøer såsom
uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser og det gennem hele livscyklussen.
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2.2.2. Fremme af aktioner til forebyggelse af de store sygdomme, som vejer særlig tungt i forhold til Fællesskabets
samlede sygdomsbyrde, og aktioner om sjældne sygdomme, hvor Fællesskabets indsats gennem håndtering af deres
determinanter kan tilføre de nationale bestræbelser en betydelig merværdi.
2.2.3. Håndtering af sundhedsvirkningerne af determinanter i bredere miljørelateret forstand, herunder indeklima og
eksponering for giftige kemiske stoffer i tilfælde, hvor disse aspekter ikke håndteres af andre fællesskabsinitiativer,
og af socioøkonomiske determinanter.
2.2.4. Fremme af indsatsen for at reducere antallet af ulykker og personskader.
3.

Udarbejdelse og formidling af information og viden om sundhed

3.1.

Udveksling af viden og bedste praksis

3.1.1. Udveksling af viden og bedste praksis vedrørende sundhedsspørgsmål, der falder ind under programmets anvendelsesområde.
3.1.2. Støtte til samarbejde med henblik på øget anvendelse af bedste praksis i medlemsstaterne, herunder, hvor dette er
hensigtsmæssigt, støtte til europæiske referencenetværk.
3.2.

Indsamling, analyse og formidling af information om sundhed

3.2.1. Videreudvikling af et bæredygtigt sundhedsovervågningssystem med mekanismer for indsamling af sammenlignelige data og information og med passende indikatorer; sikring af hensigtsmæssig koordinering og opfølgning af
fællesskabsinitiativer vedrørende registre over kræft, bl.a. baseret på data indsamlet i forbindelse med gennemførelsen af Rådets henstilling af 2. december 2003 om kræftscreening (1); indsamling af data om sundhedsstatus og
sundhedspolitik; udvikling af den statistiske del af dette system ved hjælp af Fællesskabets statistiske program.
3.2.2. Udvikling af mekanismer for analyse og videreformidling, herunder EF-sundhedsrapporter, sundhedsportalen og
konferencer; levering af information til borgerne, de berørte parter og de politiske beslutningstagere, udvikling af
høringsmekanismer og medbestemmelsesprocesser; regelmæssigt udarbejde rapporter om sundhedstilstanden i Den
Europæiske Union på grundlag af alle data og indikatorer, og som indeholder en kvalitativ og kvantitativ analyse.
3.2.3. Analyse og teknisk bistand til støtte for udarbejdelsen og gennemførelsen af politikker eller lovgivning i forbindelse
med programmets anvendelsesområde.

(1) EUT L 327 af 16.12.2003, s. 34.
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TRILATERAL ERKLÆRING OM ANDET EF-HANDLINGSPROGRAM FOR SUNDHED 2008-2013
Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen:
— er enige om, at der skal stilles tilstrækkelige midler til rådighed, således at andet EF-handlingsprogram for
sundhed (2008-2013) kan gennemføres i sin helhed
— gør opmærksom på artikel 37 i den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (1), hvori det hedder, at budgetmyndigheden og Kommissionen forpligter sig til ikke at
afvige mere end 5 % fra budgettet, medmindre der foreligger nye omstændigheder af objektiv og varig
karakter, der begrundes detaljeret. En eventuel forøgelse som følge af sådanne omstændigheder skal
holdes inden for det eksisterende loft for det pågældende udgiftsområde
— forsikrer, at de er villige til at foretage en forsvarlig evaluering af de særlige behov og omstændigheder,
der gør sig gældende for sundhedsprogrammet, under den årlige budgetprocedure.
(1) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN
1. Kommissionen forelagde den 24. maj 2006 et ændret forslag om oprettelse af andet EF-handlingsprogram for sundhed (2007-2013) (1). Artikel 7 heri indeholdt et forslag om at fastsætte finansieringsrammen for perioden 2007-2013 til 365,6 mio. EUR.
2. Som følge af forsinkelser i lovgivningsproceduren oplyste Kommissionen den 23. marts 2007 budgetmyndigheden om nødvendigheden af at udsætte iværksættelsen af det nye handlingsprogram for sundhed
til regnskabsåret 2008 (2). Som følge heraf ville det være nødvendigt at ændre finansieringsrammen for
det nye handlingsprogram for sundhed (2008-2013) til 321,5 mio. EUR.
3. Et beløb på 44,1 mio. EUR vil blive anvendt på 2007-budgettet som led i det igangværende program for
folkesundhed (3) for at sikre størst mulig kontinuitet i foranstaltningerne til fremme af sundhed. Den
samlede finansieringsramme for sundhedsforanstaltninger, der finansieres under programmerne for
perioden 2007-2013, udgør derfor 365,6 mio. EUR.
(1) KOM(2006) 234 endelig.
(2) KOM(2007) 150 endelig.
(3) Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1786/2002/EF af 23. september 2002 om vedtagelse af et program for
Fællesskabets indsats inden for folkesundhed (2003-2008) (EFT L 271 af 9.10.2002, s. 1).
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II
(Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse
ikke er obligatorisk)

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

KOMMISSIONEN
KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 9. november 2007
om opstilling af miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til varmepumper, der er
drevet ved el, gas eller gasabsorption
(meddelt under nummer K(2007) 5492)
(EØS-relevant tekst)

(2007/742/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 1980/2000 af 17. juli 2000 om en revideret ordning
for tildeling af et EF-miljømærke (1), særlig artikel 6, stk. 1,
andet afsnit, og bilag V, nr. 2, sjette afsnit,
efter høring af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Forordning (EF) nr. 1980/2000 fastsætter, at Fællesskabets miljømærke kan tildeles et produkt, som besidder
egenskaber, der giver det mulighed for i væsentlig grad at
bidrage til forbedringer i forbindelse med vigtige miljøforhold.

(2)

Forordning (EF) nr. 1980/2000 bestemmer, at der for
hver produktgruppe skal fastsættes specifikke miljømærkekriterier på grundlag af kriterier udarbejdet af Den
Europæiske Unions Miljømærkenævn.

(3)

(4)

Miljømærkekriterierne og de krav til vurdering og verifikation, der er knyttet til disse kriterier for tildeling af
Fællesskabets miljømærke, bør gælde i en periode på tre
år.
Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved
artikel 17 i forordning (EF) nr. 1980/2000 —

(1) EFT L 237 af 21.9.2000, s. 1.

Artikel 1
Produktgruppen »varmepumper, der er drevet ved el, gas eller
gasabsorption« omfatter varmepumper, der kan koncentrere
energien i luft, jord eller vand til brugbar varme til rumopvarmning eller den modsatte proces til rumafkøling (aircondition). En
»varmepumpe« er enheden eller gruppen af enheder leveret af
producenten eller importøren til grossist, detailhandler eller
installatør. Leveringen kan omfatte leveringen af cirkulationspumper ved varmemodtager eller -kilde eller ej. Til beregning
af effektfaktor (coefficient of performance — COP) skal værdier
for energiforbrug i cirkulationspumper dog altid tages med i
beregningen i henhold til metoden i EN 14511:2004 (hvis
producenten ikke kan oplyse data, benyttes en standardværdi).
I forbindelse med gasabsorptionsvarmepumper skal metoden
ifølge EN 12309-2:2000 benyttes.

Produktgruppen omfatter udelukkende varmepumper, der er
drevet ved el, gas eller gasabsorption, og som har en opvarmningskapacitet på max. 100 kW.

Produktgruppen »varmepumper, der er drevet ved el, gas eller
gasabsorption« omfatter ikke følgende:

a) varmepumper, der alene kan opvarme vand til brugsvand
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b) varmepumper, der alene kan fjerne varme fra en bygning og
sende den ud i luft, jord eller vand og dermed resultere i
rumafkøling (aircondition).

L 301/15

Artikel 4
Miljøkriterierne for produktgruppen »varmepumper, der er
drevet ved el, gas eller gasabsorption« og de tilhørende krav
til vurdering og verifikation gælder indtil den 9. november
2010.

Artikel 2
For at få tildelt et miljømærke i medfør af forordning (EF) nr.
1980/2000 skal en varmepumpe tilhøre produktgruppen
»varmepumper, der er drevet ved el, gas eller gasabsorption«,
og den skal opfylde miljøkriterierne i dette bilag.

Artikel 5
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. november 2007.
Artikel 3
Til administrative formål er kodenummeret for produktgruppen
»varmepumper, der er drevet ved el, gas eller gasabsorption«
»31«.

På Kommissionens vegne
Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen
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BILAG
MILJØKRITERIER
Formålet med kriterierne
Kriterierne har til formål at begrænse miljøskader fra fremstilling af, drift af og levetid på varmepumper, der er drevet ved
el, gas eller gasabsorption. De omfatter:
— effektiviteten ved opvarmning og/eller opvarmning/afkøling af bygninger
— reduktion af miljøskader ved opvarmning og/eller opvarmning/afkøling af bygninger
— reduktion eller forhindring af miljøskader og sundhedsskader i forbindelse med brug af giftige substanser
— sikring af, at behørig information om varmepumpen og dens effektive drift formidles til kunden og varmepumpeinstallatøren.
Kriterierne er fastsat på niveauer, der fremmer mærkning af varmepumper med en relativt lav miljøbelastning.
Krav til vurdering og verifikation
Til vurdering og verifikation af varmepumper kan ansøgeren gruppere varmepumper i »grundlæggende modeller«. De
grundlæggende modeller defineres ved enheder, der grundlæggende er de samme med hensyn til varmemæssig ydelse og
funktion og ens eller sammenlignelige med hensyn til grundlæggende komponenter, specifikt ventilatorer, varmelegemer,
kompressorer og motorer.
De specifikke krav til vurdering og verifikation angives umiddelbart under hvert kriterium.
Hvis det er relevant, kan der eventuelt anvendes andre prøvningsmetoder og -standarder end dem, der er anført ved de
enkelte kriterier, hvis disse accepteres som ligeværdige af det kompetente organ, der skal vurdere ansøgningen.
Hvis ansøgeren skal levere erklæringer, dokumentation, analyser, prøvningsrapporter eller anden verifikation af, at kriterierne overholdes, menes hermed, at disse kan udgå fra ansøgeren og/eller hans leverandør(er) og/eller deres leverandør(er)
osv. efter behov.
Hvor det er relevant, kan kompetente organer kræve støttedokumentation samt udføre uafhængig verifikation.
Det anbefales de kompetente organer, at de ved deres bedømmelse af ansøgninger og tilsyn med opfyldelsen af kriterierne
tager hensyn til, om der benyttes en anerkendt miljøledelsesordning som f.eks. EMAS eller ISO 14001.
(Bemærk: Der er ikke krav om anvendelse af sådanne ledelsesordninger).
Prøvning af støj og effektivitet udføres af laboratorier, som opfylder de generelle krav i standard EN ISO/
IEC 17 025:2005. Laboratorierne skal være uafhængige og godkendt til at udføre prøvninger i henhold til relevante
prøvningsmetoder. Andre laboratorier kan accepteres, hvis der ikke findes et laboratorium godkendt til at udføre prøvninger i ansøgerens hjemland. I sådanne tilfælde skal laboratoriet være uafhængigt og kompetent.
Information:
Effektfaktoren (coefficient of performance — COP) er forholdet mellem varmeproduktion og el- eller gasforbrug for en specifik
kilde og effekttemperatur.
Energivirkningsfaktor (energy efficiency ratio — EER) er forholdet mellem afkølingseffekt og el- eller gasforbrug for en specifik
kilde og effekttemperatur.
Primær energifaktor (primary energy ratio — PER) findes ved: COP × 0,40 (eller COP/2,5) for varmepumper, der er drevet ved
el, og ved COP × 0,91 (eller COP/1,1) for varmepumper, der er drevet ved gas eller gasabsorption, hvor 0,40 er det
aktuelle europæiske gennemsnit for effektivitet af elgenerering samt nettab, og 0,91 er det aktuelle europæiske gennemsnit
for gaseffektivitet samt distributionstab i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/32/EF af 5. april 2006
om energieffektivitet i slutanvendelserne og om energitjenester samt om ophævelse af Rådets direktiv 93/76/EØF (1).
(1) EFT L 114 af 27.4.2006, s. 64.
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1. Effektivitet i opvarmningstilstand (COP)
Varmepumpens effektivitet skal overstige de følgende minimumskrav for effektfaktor (COP) og primær energifaktor
(PER).
Varmepumpetype:
varmekilde/
varmemodtager

Udvendig enhed (°C)

Min. COP

Min. COP

Elvarmepumpe

Gasvarmepumpe

Indvendig enhed (°C)

Min. PER

Luft/luft

Indtag tørt termometer: 2
Indtag vådt termometer: 1

Indtag tørt termometer: 20
Indtag vådt termometer: 15
maks.

2,90

1,27

1,16

Luft/vand

Indtag tørt termometer: 2
Indtag vådt termometer: 1

Indtag temperatur: 30
Udtag temperatur: 35

3,10

1,36

1,24

Indtag temperatur: 40
Udtag temperatur: 45

2,60

1,14

1,04

Brine/luft

Indtag temperatur: 0
Udtag temperatur: – 3

Indtag tørt termometer: 20
Indtag vådt termometer: 15
maks.

3,40

1,49

1,36

Brine/vand

Indtag temperatur: 0
Udtag temperatur: – 3

Indtag temperatur: 30
Udtag temperatur: 35

4,30

1,89

1,72

Indtag temperatur: 40
Udtag temperatur: 45

3,50

1,54

1,40

Indtag temperatur: 30
Udtag temperatur: 35

5,10

2,24

2,04

Indtag temperatur: 40
Udtag temperatur: 45

4,20

1,85

1,68

Indtag temperatur: 15
Udtag temperatur: 12

Indtag tørt termometer: 20
Indtag vådt termometer: 15
maks.

4,70

2,07

1,88

(vandkredsløbskilde)
Indtag temperatur: 20
Udtag temperatur: 17

Indtag tørt termometer: 20
Indtag vådt termometer: 15
maks.

4,40

1,93

1,76

Vand/vand

Vand/luft

Indtag temperatur: 10
Udtag temperatur: 7

Vurdering og verifikation: Prøvning skal udføres i overensstemmelse med EN 14511:2004. Prøvningen skal udføres ved
den pågældende varmepumpes fulde kapacitet under de i tabellen angivne forhold. Et uafhængigt prøvningslaboratorium godkendt til den angivne prøvning skal kontrollere de oplyste værdier. Varmepumper certificeret i henhold til
Eurovent certificeringsprogrammet eller DACH certificeringsprogrammet eller andet program godkendt af det kompetente organ kræver ikke yderligere prøvning af et uafhængigt laboratorium af de oplyste værdier. Prøvningsrapporter
skal fremsendes med ansøgningen.

2. Effektivitet i afkølingstilstand (EER)
Hvis varmepumpen er reversibel og også har airconditionfunktion, skal varmepumpeenhedens effektivitet overstige de
følgende minimumskrav for energivirkningsfaktor (EER) i afkølingstilstand.

Varmepumpetype

Udvendig enhed (°C)

Min. EER

Min. EER

El-varmepumpe

Gasvarmepumpe

Indvendig enhed (°C)

Min. PER

Luft/luft

Indtag tørt termometer: 35
Indtag vådt termometer: 24

Indtag tørt termometer: 27
Indtag vådt termometer: 19

3,20

1,41

1,3

Luft/vand

Indtag tørt termometer: 35
Indtag vådt termometer: —

Indtag temperatur: 23
Udtag temperatur: 18

2,20

0,97

0,9

Indtag temperatur: 12
Udtag temperatur: 7

2,20

0,97

0,9
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Udvendig enhed (°C)
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Min. EER

Min. EER

El-varmepumpe

Gasvarmepumpe

Indvendig enhed (°C)

Min. PER

Brine/luft

Indtag temperatur: 30
Udtag temperatur: 35

Indtag tørt termometer: 27
Indtag vådt termometer: 19
maks.

3,30

1,45

1,3

Brine/vand

Indtag temperatur: 30
Udtag temperatur: 35

Indtag temperatur: 23
Udtag temperatur: 18

3,00

1,32

1,2

Indtag temperatur: 12
Udtag temperatur: 7

3,00

1,32

1,2

Indtag temperatur: 23
Udtag temperatur: 18

3,20

1,41

1,3

Indtag temperatur: 12
Udtag temperatur: 7

3,20

1,41

1,3

Indtag tørt termometer: 27
Indtag vådt termometer: 19

4,40

1,93

1,8

Vand/vand

Vand/luft

Indtag temperatur: 30
Udtag temperatur: 35

Indtag temperatur: 30
Udtag temperatur: 35

Vurdering og verifikation: Prøvning skal udføres i overensstemmelse med EN 14511:2004 og for gasabsorptionsvarmepumper i overensstemmelse med EN 12309-2:2000. Prøvningen skal udføres ved den pågældende varmepumpes fulde kapacitet under de i tabellen angivne forhold. Et uafhængigt prøvningslaboratorium godkendt til den
angivne prøvning skal kontrollere de oplyste værdier. Varmepumper certificeret i henhold til Eurovent certificeringsprogrammet eller DACH certificeringsprogrammet eller andet program godkendt af det kompetente organ kræver
ikke yderligere prøvning af et uafhængigt laboratorium af de oplyste værdier. Prøvningsrapporter skal fremsendes
med ansøgningen.
3. Kølemiddel
Det globale opvarmningspotentiale (global warming potential — GWP) for kølemidlet må ikke overskride GWP-værdi
> 2 000 over en 100-årig periode. Hvis kølemidlet har en GWP på under 150, vil minimumskrav for effektfaktoren
(COP) og primær energifaktor (PER) i opvarmningstilstand og energivirkningsfaktor (EER) i afkølingstilstand, som
fastsat i kriterium 1 og 2 i dette bilag, blive reduceret med 15 %.
De vurderede GWP-værdier vil være dem, der beskrives i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
842/2006 (1).
Vurdering og verifikation: Navnene på kølemidlerne, som anvendes i produktet, skal fremsendes med ansøgningen
sammen med deres GWP-værdier ifølge ovennævnte forordning. GWP-værdier for kølemidler skal beregnes med
hensyn til det 100-årige opvarmningspotentiale ved et kilo gas i forhold til et kilo CO2.
For fluoriderede kølemidler skal GWP-værdierne være de værdier, som offentliggøres i den tredje hovedrapport
(kaldet TAR) vedtaget af FN’s internationale klimapanel (Intergovernmental Panel on Climate Change — 2001
IPCC GWP-værdier for en 100-årig periode) (2).
For ikke-fluoriderede gasser er GWP-værdierne de værdier, som offentliggøres i den første IPCC-rapport over en 100årig periode (3).
GWP-værdier for blandinger af kølemidler skal være baseret på den anførte formel i bilag I til forordning (EF) nr.
842/2006.
4. Sekundært kølemiddel
(Bemærk: Ikke relevant for alle varmepumpetyper inden for denne produktgruppe).
Sekundære kølemidler, frostsikret væske (brine) eller tilsætningsstoffer må ikke være stoffer klassificeret som miljøfarlige eller sundhedsskadelige som defineret i Rådets direktiv 67/548/EØF (4) og senere tilføjelser om miljørisici.
Vurdering og verifikation: Navnene på anvendte sekundære kølemidler skal fremsendes sammen med ansøgningen.
(1) EUT L 161 af 14.6.2006, s. 1.
(2) IPCC Third Assessment Climate Change 2001. A Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change:
http://www.ipcc.ch/pub/reports.htm
(3) Climate Change, The IPCC Scientific Assessment, J.T. Houghton, G.J. Jenkins, J.J. Ephraums (ed.) Cambridge University Press, Cambridge
(UK) 1990.
(4) EFT 196 af 16.8.1967, s. 1.
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5. Støj
Der skal foretages prøvning af støjniveauerne, og disse skal anføres i dB(A) på datakortet.
Vurdering og verifikation: Prøvning skal udføres i overensstemmelse med ENV-12102. Prøvningsrapporten skal fremsendes sammen med ansøgningen.
6. Tungmetaller og flammehæmmere
Cadmium, bly, kviksølv, hexavalent chrom eller flammehæmmerne polybromerede biphenyler (PBB) og polybromerede diphenylethere (PBDE) som opstillet i artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/95/EF (1) må ikke
anvendes i varmepumpen eller i varmepumpesystemet under hensyntagen til de maksimale koncentrationsværdier
fastsat i Kommissionens beslutning 2005/618/EF (2) om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2002/95/EF. Dette krav til flammehæmmere skal tage hensyn til efterfølgende vedtagelser og ændringer af direktivet
vedrørende brug af Deca-BDE.
Vurdering og verifikation: Et certifikat underskrevet af varmepumpeproducenten.
7. Installatøruddannelse
Ansøgeren skal sikre, at der i medlemsstaterne, hvor produktet skal markedsføres, er egnet uddannelse for installatører. Denne uddannelse skal omfatte relevante oplysninger om dimensionering og installation af varmepumpen samt
udfyldelse af et informationskort til forbrugerne.
Vurdering og verifikation: En erklæring skal fremsendes med ansøgningen, hvor den tilgængelige uddannelse beskrives.
Erklæringen skal endvidere indeholde oplysninger om, hvor denne uddannelse er tilgængelig.
8. Dokumentation
Ansøgeren skal levere en omfattende manual for installation, vedligeholdelse og drift af varmepumpen.
Vurdering og verifikation: Vedligeholdelses-, installations- og driftsmanualer skal fremsendes med varmepumpen og
opfylde kravene i standard EN 378:2000 eller efterfølgende ændringer af denne.
9. Tilgængelighed af reservedele
Ansøgeren skal sikre tilgængelighed af reservedele i en periode på 10 år fra salgsdatoen.
Vurdering og verifikation: En erklæring om, at reservedele vil være tilgængelige i 10 år, skal fremsendes sammen med
ansøgningen samt en forklaring af, hvordan denne tilgængelighed vil kunne garanteres.
10. Informationskort
Ansøgeren skal sikre, at det uudfyldte »informationskort til kunden«, der er vedhæftet dette bilag, er tilgængeligt på
salgsstedet for at kunne give passende rådgivning til forbrugerne om varmepumpen. Det udfyldte »datakort til
installatøren«, der er vedhæftet dette bilag, skal også gøres tilgængeligt for installatører.
Ansøgeren skal levere egnede værktøjer, computerprogrammer og vejledning, så kompetente installatører kan
beregne varmepumpesystemets ydelsesparametre såsom sæsoneffektfaktor, sæsonenergivirkningsfaktor (EER),
primær energifaktor og årligt udslip af kuldioxid. Derudover skal installatøren være i stand til at udfylde informationskortet til forbrugerne før forbrugerkøb af udstyret.
Vurdering og verifikation: Ansøgere skal fremsende det udfyldte »datakort til installatøren« og beskrive, hvordan de agter
at sikre, at det vil blive gjort tilgængeligt for installatører. De skal også beskrive, hvordan de agter at sikre, at
informationskortet til kunden gøres tilgængeligt på deres produkters salgssted.
11. Oplysninger på miljømærket
Miljømærkets kasse 2 skal indeholde følgende tekst:
Blandt varmepumper har dette produkt:
— højere energivirkningsfaktor
— lavere påvirkning på den globale opvarmning.
Følgende (eller tilsvarende) oplysninger skal være anført på produktets emballage: »Der findes yderligere oplysninger
om EU’s miljømærke Blomsten på følgende websted: http://europa.eu.int/ecolabel«.
(1) EFT L 37 af 13.2.2003, s. 19.
(2) EUT L 214 af 19.8.2005, s. 65.

L 301/19

L 301/20

DA

Den Europæiske Unions Tidende

Vejledning ved køb af en miljømærket varmepumpe
— Informationskort til kunden —
Advarsel! Læs før køb

Effektiv drift af denne varmepumpe kan kun sikres, hvis systemet er korrekt tilpasset til bygningens eller klimazonens
opvarmnings- eller afkølingskrav, hvor den er installeret!
Konsultér altid en kompetent installatør og bed vedkommende om at udfylde dette kort før køb!

EU’s miljømærke Blomsten tildeles de varmepumpemodeller, der er mere energibesparende, og som minimerer
miljøbelastningen

Dette kort skal altid udfyldes af en autoriseret installatør for at give dig oplysninger og anbefalinger om det bedst egnede
varmepumpesystem til dit hjem. På denne måde vil du få fordel af en meget høj varmepumpeeffektivitet, hvor varmen i
luft, jord eller vand koncentreres.

Nogle systemer er reversible og kan frembringe afkøling (aircondition) ved at udtrække varme og sende den ud i
nærmeste omgivelser. Nogle systemer kan også levere varmt vand til brugsvand.

Der kan vælges en varmepumpe, som kan bruges med de fleste distributionssystemer inklusive opvarmning med radiatorer, varm luft og gulvvarme, og kan tilpasses til de fleste eksisterende opvarmningssystemer med visse forholdsregler
som anført herunder.

Reduktion af varmetab eller solvarme i bygninger
Hvis din bolig er over 10 år gammel, kan det være omkostningseffektivt at forbedre din isolering først, før du vælger en
varmepumpe for at reducere varmetab ved opvarmning af din bolig eller varmevinding, hvis du gerne vil afkøle boligen
(det er for eksempel mere effektivt at montere en mindre varmepumpe i en velisoleret bolig). Hvis du accepterer
installatørens anbefalinger om forbedring af isoleringen, skal den varmepumpe, du køber, tilpasses hertil.

Yderligere oplysninger om reduktion af varmetab eller solvarme og tilpasning af størrelse på og installation af varmepumpesystemer fås på: www.kyotoinhome.info
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Vejledning ved installation af en miljømærket varmepumpe
— Datakort til installatøren —
Advarsel! Læs før køb

Effektiv drift af denne varmepumpe kræver en kompetent installatør til at designe opvarmningssystemet til at passe til
bygningens eller klimazonens opvarmnings- eller afkølingskrav samt installation af systemet i overensstemmelse med
producentens anvisninger

EU’s miljømærke Blomsten tildeles de varmepumpemodeller, der er mere energibesparende, og som minimerer
miljøbelastningen

Varmepumper har meget høj effektivitet, fordi de kun bruger energi til at koncentrere varmen i jord, vand eller luft. Nogle
modeller kan også benyttes i omvendt tilstand til rumafkøling (aircondition) ved at trække varme ud af en bygning.
Oplysningerne på datakortet sikrer, at varmepumpeenhedens fordele overføres til samlings- og distributionssystemer, og
de gør dig i stand til at udfylde kundens informationskort korrekt.

1. Minimumsinformation som producenten skal oplyse
Producent
Model
Varmesamler
Varmedistributionsmiddel
Opvarmningskapacitet (kW)
Afkølingskapacitet (kW)
Varmtvandsforsyning
Kølemiddeltype
Støjniveau (dbA)
Tilgængelighed af reservedele fra salgsdato (år)
Effektfaktor (opvarmning)
Specificering af indtags- og udtagstemperaturer (° C)
Energivirkningsfaktor (afkøling)
Specificering af indtags- og udtagstemperaturer (° C)

Ved tilpasning af eksisterende opvarmningssystemer skal varmepumpen udvælges til at passe til det eksisterende
distributionssystem, der kan være varm luft via rør, varmt vand via radiatorer eller gulvvarme. Eftersom udtagstemperaturen kan være lavere end varmtvandsbeholderen, som den erstatter, er det afgørende at identificere måder at
reducere varmetab eller solvarme for at kunne bevare den samme størrelse distributionssystem.

Definitioner
Effektfaktor (COP) er forholdet mellem varmeproduktion og elforbrug for en specifik kilde og effekttemperatur.
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Energivirkningsfaktor (EER) er forholdet mellem kuldeproduktion og elforbrug for en specifik kilde og effekttemperatur.
Sæsoneffektfaktor (seasonal coefficient of performance — SCOP) er effektfaktoren i gennemsnit over varigheden af opvarmningssæsonen for varmepumpesystemet på en specifik beliggenhed.
Sæsonenergivirkningsfaktor (seasonal energy efficiency ratio — SEER) er energivirkningsfaktoren i gennemsnit over varigheden af afkølingssæsonen for varmepumpesystemet på en specifik beliggenhed.

Primær energifaktor (PER) findes ved: COP × 0,40 (eller COP/2,5) for varmepumper med elkompressorer og ved COP ×
0,91 (eller COP/1,1) for varmepumper med gaskompressorer, hvor 0,40 er det aktuelle europæiske gennemsnit for
effektivitet af elgenerering samt nettab, og 0,91 er det aktuelle europæiske gennemsnit for gaseffektivitet samt
distributionstab.

Producenten skal levere programmer, værktøjer og retningslinjer til at hjælpe dig med at udføre følgende beregninger.
Klimatiske data skal være relevante for bygningens geografiske placering.

2. Reduktion af varmetab eller solvarme i bygninger
Hvis bygningen er over 10 år gammel, vil det sikkert være omkostningseffektivt at reducere varmetabet ved at øge
isoleringsniveauet og reducere solvarmemængden ved at afskærme mod direkte solstråler i løbet af sommeren. Hvis
kunden accepterer dine anbefalinger, skal systemets størrelse tilpasses til reduktionen af varmetab og solvarme.

Yderligere oplysninger om reduktion af varmetab eller solvarme og tilpasning af størrelse på og installation af
varmepumpesystemer fås på: www.kyotoinhome.info

3. Varmetab og tilpasning af opvarmningssystemets størrelse
Bygningens varmetab skal beregnes i overensstemmelse med national praksis eller ved hjælp af egnet, godkendt
computerprogram baseret på Euronorm EN 832 om beregning af varmetab. Dette varmetab skal dernæst sammenlignes med de aktuelle værdier, som bygningsforskrifter kræver. For eksisterende bygninger er det generelt omkostningseffektivt at opgradere isoleringsstandarden, så den er tættere på de aktuelle værdier, før varmepumpens størrelse
tilpasses til reduceret varmetab.

Sæsoneffektfaktor og energiforbrug til opvarmning
Beregningen skal tage højde for følgende:
— klima (udvendig lufttemperatur)
— udvendig designtemperatur
— variation i jordtemperaturen over et år (for jordkildevarmepumper, både med vertikale og horisontale samlere)
— ønsket indvendig temperatur
— temperaturniveau i centralvarmesystemer
— årligt energiforbrug til rumopvarmning
— årligt energiforbrug til varmt brugsvand (hvis relevant).
Primær energifaktor (PER) og årligt CO2-udslip
Den gennemsnitlige effektivitet for el-/gasgenerering samt tab fra elnettet/gasdistributionen skal bruges i beregningen.
CO2-udslip og besparelser skal beregnes baseret på primært energiforbrug.
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4. Solvarme og tilpasning af afkølingssystemets størrelse
Hvis systemet også har airconditionfunktion, skal bygningens solvarme beregnes i overensstemmelse med national
praksis eller ved hjælp af et godkendt computerprogram. Denne varme skal dernæst sammenlignes med de aktuelle
værdier, som bygningsforskrifter kræver. For eksisterende bygninger er det generelt omkostningseffektivt at reducere
solvarme, før varmepumpens størrelse tilpasses til reduceret solvarme.
Sæsonenergivirkningsfaktor og energiforbrug til afkøling
Beregningen skal tage højde for følgende:
— klima (udvendig lufttemperatur)
— udvendig designtemperatur
— variation i jordtemperaturen over et år (for jordkildevarmepumper, både med vertikale og horisontale samlere)
— ønsket indvendig temperatur
— temperaturniveau i centralvarmesystemer
— årligt energiforbrug til rumafkøling.
Primær energifaktor (PER) og årligt CO2-udslip
Den gennemsnitlige effektivitet for el-/gasgenerering samt tab fra elnettet/gasdistributionen skal bruges i beregningen.
CO2-udslip og besparelse skal beregnes baseret på primært energiforbrug.
5. Uddannelse til installatører og boreoperatører
Der er oprettet egnede kurser i de fleste medlemsstater for at give installatører de krævede nationale eller europæiske
kvalifikationer. Producenter skal enten organisere deres egne kurser med henblik på at instruere installatørerne i
brugen af deres udstyr eller samarbejde med lokale uddannelsesinstitutioner om at give denne instruktion som et
led i deres kurser.
For jordkildevarmepumper, hvor et vertikalt borehul er nødvendigt, er egnede kurser for boreoperatører tilgængelige i
nogle medlemsstater.
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BUDGETTER
DOKUMENTER TILKNYTTET DEN EUROPÆISKE UNIONS ALMINDELIGE BUDGET

Første ændringsbudget fra Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMEA) for 2007
(2007/743/EF)
I henhold til artikel 26, stk. 2, i finansforordningen for Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMEA), som
blev vedtaget af bestyrelsen den 10. juni 2004, »offentliggøres budgettet og ændringsbudgetterne i deres
endeligt vedtagne form i Den Europæiske Unions Tidende«.
Det første ændringsbudget fra EMEA for 2007 blev vedtaget af bestyrelsen den 4. oktober 2007
(EMEA/MB/280571/2007).
(EUR)
Artikel
Konto

Beskrivelse

Ændringer

Revideret budget
for 2007

Budget for 2005

Budget for 2006

Budget for 2007

71 895 056

92 580 000

105 870 000

2 700 000

108 570 000

750 726

650 000

916 000

84 000

1 000 000

2 779 825

5 375 000

4 618 000

425 000

5 043 000

—

760 000

490 000

216 000

706 000

198 960

900 000

800 000

400 000

1 200 000

Indtægter
100

Opkrævede gebyrer

520

Indtægter fra bankrenter

521

Indtægter fra eksportlicenser, parallel distribution og andre lignende administrative
gebyrer

600

Bidrag til fællesskabsprogrammer
indtægter fra tjenesteydelser

900

Diverse indtægter

og

3 825 000
Samlet budget

109 396 448

138 676 000

154 538 000

3 825 000

158 363 000

3 680 288

5 267 000

6 024 000

909 000

6 933 000

29 098 525

46 058 000

46 513 000

2 700 000

49 213 000

131 921

760 000

490 000

216 000

706 000

Udgifter
2125

Analyse, programmering og teknisk bistand
til konkrete projekter

3010

Evaluering af medicinalvarer

3050

Fællesskabsprogrammer

3 825 000
Samlet budget

105 355 032

138 676 000

154 538 000

3 825 000

158 363 000
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III
(Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union)

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN
RÅDETS FÆLLES AKTION 2007/744/FUSP
af 19. november 2007
om ændring og forlængelse af fælles aktion 2006/623/FUSP om oprettelse af en EU-gruppe, som skal
medvirke til at forberede oprettelsen af et eventuelt internationalt civilt kontor i Kosovo, herunder
en særlig EU-repræsentant (ICO/EUSR-forberedelsesgruppe)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union,
særlig artikel 14, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

Den 15. september 2006 vedtog Rådet fælles aktion
2006/623/FUSP (1), som udløber den 30. november
2007.
Mandatet for ICO/EUSR-forberedelsesgruppen bør ændres
og forlænges indtil den 31. marts 2008 eller indtil 30
dage efter udnævnelsen af ICO/EUSR, hvis dette sker
inden den 1. marts 2008.
Fælles aktion 2006/623/FUSP bør derfor forlænges og
ændres —

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES AKTION:

delse med ICO/EUSR-forberedelsesgruppens mandat fra den 1.
december 2007 til den 31. marts 2008.
Artikel 3
Artikel 14, stk. 2, i fælles aktion 2006/623/FUSP affattes
således:
»2.
Den udløber den 31. marts 2008 eller 30 dage efter
udnævnelsen af ICO/EUSR, hvis dette sker inden den 1. marts
2008.«
Artikel 4
Denne fælles aktion træder i kraft på dagen for vedtagelsen.
Artikel 5
Denne fælles aktion offentliggøres i Den Europæiske Unions
Tidende.

Artikel 1
Fælles aktion 2006/623/FUSP forlænges indtil den 31. marts
2008, jf. dog artikel 3 i denne fælles aktion.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. november 2007.

Artikel 2
Det finansielle referencegrundlag på 3 551 000 EUR, som er
fastsat i artikel 9, stk. 1, i fælles aktion 2006/623/FUSP,
forhøjes med 1 692 000 EUR for at dække udgifterne i forbin-

(1) EUT L 253 af 16.9.2006, s. 29. Senest forlænget ved fælles aktion
2007/517/FUSP (EUT L 190 af 21.7.2007, s. 38).

På Rådets vegne
L. AMADO

Formand
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BERIGTIGELSER
Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1347/2007 af 16. november 2007 om ændring af forordning
(EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med EuropaParlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår International Financial Reporting
Standard (IFRS) 8
(Den Europæiske Unions Tidende L 300 af 17. november 2007)
Offentliggørelsen af ovenstående forordning i Den Europæiske Unions Tidende ophæves hermed.
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