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II
(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter)

FORORDNINGER
RÅDETS FORORDNING (EU, EURATOM) Nr. 577/2012
af 26. juni 2012
om tilpasning af justeringskoefficienterne for vederlag og pensioner til Den Europæiske Unions
tjenestemænd og øvrige ansatte
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde,
under henvisning til vedtægten for tjenestemænd og ansættelses
vilkårene for de øvrige ansatte ved Den Europæiske Union, som
fastsat ved Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr.
259/68 (1), særlig artikel 64 og artikel 65, stk. 2 og 3, i
vedtægten og bilag VII, XI og XII til vedtægten og artikel 20,
stk. 1, og artikel 64 og 92 i ansættelsesvilkårene for de øvrige
ansatte,
under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

terne for vederlag til Unionens tjenestemænd og øvrige ansatte
bør derfor tilpasses —
VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
Med virkning fra den 1. januar 2012 fastsættes de justerings
koefficienter, der i henhold til vedtægtens artikel 64 finder
anvendelse på vederlag til tjenestemænd og øvrige ansatte, der
gør tjeneste i det nedenfor anførte land, således:
Estland 77,8.

ud fra følgende betragtning:
I perioden fra juni til december 2011 var der en væsentlig
stigning i leveomkostningerne i Estland, og justeringskoefficien

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.

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

Udfærdiget i Luxembourg, den 26. juni 2012.
På Rådets vegne
N. WAMMEN

Formand

(1) EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1.
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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 578/2012
af 29. juni 2012
om afvisning af at godkende aktivstoffet diphenylamin, jf. Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

(4)

Ansøgningen blev indgivet til Irland, der blev udpeget
som rapporterende medlemsstat ved forordning (EF) nr.
1490/2002. Tidsfristen for den fremskyndede procedure
er overholdt. Aktivstoffets specifikation og de anvendel
sesformål, der er fremlagt dokumentation for, er de
samme som i beslutning 2009/859/EF. Ansøgningen
opfylder ligeledes de øvrige indholdsmæssige og procedu
remæssige krav i artikel 15 i forordning (EF) nr.
33/2008.

(5)

Irland har evalueret de supplerende data, som ansøgeren
har forelagt, og har udarbejdet en supplerende rapport.
Rapporten blev den 3. december 2010 meddelt
Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) og
Kommissionen.

(6)

EFSA fremsendte den supplerende rapport til de øvrige
medlemsstater og ansøgeren, med henblik på at de kunne
fremsætte bemærkninger hertil, og sendte de modtagne
bemærkninger til Kommissionen. I henhold til artikel 20,
stk. 1, i forordning (EF) nr. 33/2008 og efter anmodning
fra Kommissionen forelagde EFSA sin konklusion om
risikovurderingen vedrørende diphenylamin for Kommis
sionen den 5. december 2011 (7). Udkastet til vurderings
rapport, den supplerende rapport og EFSA's konklusion
er blevet behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen
i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresund
hed, og behandlingen blev afsluttet den 1. juni 2012
med Kommissionens reviderede vurderingsrapport om
diphenylamin.

(7)

De supplerende data og oplysninger fra ansøgeren gjorde
det ikke muligt at udelukke alle de specifikke problema
tiske forhold, der medførte en afvisning af at optage
stoffet i bilag I. Det var navnlig ikke muligt at gennem
føre en pålidelig vurdering af forbrugernes eksponering,
da der ikke forelå oplysninger om restkoncentrationer i
rå og forarbejdede æbler, og da forekomst af nitro
saminer i æbler ikke kunne udelukkes. Helt specifikt
kunne tre metabolitter ikke identificeres, og derfor
kunne deres toksikologiske egenskaber ikke vurderes.
Desuden var den forarbejdningsundersøgelse, ansøgeren
fremlagde, ikke repræsentativ for standardforholdene i
forbindelse med hydrolyse, og den gjorde det ikke
muligt at identificere nedbrydnings- og reaktionsproduk
terne, herunder de tre ukendte metabolitter. Endelig
kunne der ikke drages nogen endelig konklusion af den
supplerende dokumentation om nitrosaminer, der blev
forelagt, da analysemetoden ikke var valideret og havde
en utilstrækkelig opløsning og manglende selektivitet.

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af
plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv
79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 13, stk. 2, og
ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 80, stk. 1, litra c), i forordning (EF)
nr. 1107/2009 finder Rådets direktiv 91/414/EØF (2), for
så vidt angår godkendelsesprocedure og –betingelser,
anvendelse på aktivstoffer, for hvilke det er fastslået, at
de er fuldstændige, jf. artikel 16 i Kommissionens forord
ning (EF) nr. 33/2008 af 17. januar 2008 om gennem
førelsesbestemmelser til Rådets direktiv 91/414/EØF for
så vidt angår en almindelig og en fremskyndet procedure
for vurdering af aktivstoffer, der har været omfattet af det
i artikel 8, stk. 2, i samme direktiv omhandlede arbejds
program, men som ikke er optaget i direktivets bilag I (3).
Diphenylamin er et aktivstof, for hvilket det i overens
stemmelse med nævnte forordning er fastslået, at det er
fuldstændigt.

(2)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 451/2000 (4) og
(EF) nr. 1490/2002 (5) er der fastsat nærmere bestem
melser for iværksættelsen af anden og tredje fase af det
arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i
direktiv 91/414/EØF, ligesom der er opstillet en liste
over aktivstoffer, som skal vurderes med henblik på even
tuel optagelse i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Denne
liste omfatter diphenylamin. Ved Kommissionens beslut
ning 2009/859/EF (6) blev det besluttet ikke at optage
diphenylamin i bilag I til direktiv 91/414/EØF.

(3)

Efter aftale med den oprindelige anmelder har en anden (i
det følgende benævnt "ansøgeren") indgivet en ny ansøg
ning i henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF
og anmodet om, at den blev behandlet efter den frem
skyndede procedure, der er omhandlet i artikel 14-19 i
forordning (EF) nr. 33/2008.

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )

EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.
EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.
EUT L 15 af 18.1.2008, s. 5.
EFT L 55 af 29.2.2000, s. 25.
EFT L 224 af 21.8.2002, s. 23.
EUT L 314 af 1.12.2009, s. 79.

(7) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, "Conclusion on the
peer review of the pesticide risk assessment of the active substance
diphenylamine". EFSA Journal 2012; 10(1):2486 [59 pp.].
doi:10.2903/j.efsa.2012.2486. Foreligger online: www.efsa.europa.
eu/efsajournal.htm
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Kommissionen opfordrede ansøgeren til at kommentere
EFSA's konklusion. Kommissionen opfordrede endvidere
i overensstemmelse med artikel 21, stk. 1, i forordning
(EF) nr. 33/2008 ansøgeren til at fremsætte bemærk
ninger til udkastet til revideret vurderingsrapport. Ansø
geren fremsatte sine bemærkninger, og Kommissionen
har gennemgået disse nøje.
Selv med de af ansøgeren fremsatte argumenter kan de i
betragtning 7 påpegede potentielle problemer dog ikke
siges at være løst. Det er således ikke blevet påvist, at det
kan forventes, at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder
diphenylamin, under de foreslåede betingelser for anven
delse generelt opfylder kravene i artikel 5, stk. 1, litra a)
og b), i direktiv 91/414/EØF.
Diphenylamin bør derfor ikke godkendes, jf. artikel 13,
stk. 2, i forordning (EF) nr. 1107/2009.

(13)

L 171/3

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstem
melse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødeva
rekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
Afvisning af at godkende et aktivstof
Aktivstoffet diphenylamin godkendes ikke.

Artikel 2
Ophævelse
Beslutning 2009/859/EF ophæves.

Af hensyn til klarheden bør beslutning 2009/859/EØF
ophæves.
Denne forordning er ikke til hinder for, at der kan
indgives en ny ansøgning vedrørende diphenylamin i
henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 1107/2009.

Artikel 3
Ikrafttrædelse
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offent
liggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juni 2012.
På Kommissionens vegne
José Manuel BARROSO

Formand
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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 579/2012
af 29. juni 2012
om ændring af forordning (EF) nr. 607/2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning
(EF) nr. 479/2008 for så vidt angår beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske
betegnelser, traditionelle benævnelser og mærkning og præsentation af visse vinavlsprodukter
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

(4)

I en flersproglig sammenhæng kan piktogrammer
forbedre læsbarheden af de oplysninger, der gives forbru
gerne, samt give forbrugerne bedre garantier. Operatø
rerne bør derfor have mulighed for at supplere disse
oplysninger med piktogrammer.

(5)

Kommissionens forordning (EF) nr. 607/2009 (5) bør
ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Med henblik på at forhindre, at disse nye bestemmelser
får indflydelse på afsætningen af de produkter, der alle
rede er mærket, bør de finde anvendelse for vin, der er
helt eller delvist produceret på druer høstet i 2012 og
derefter, og som er mærket efter den 30. juni 2012.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstem
melse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den
Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af
22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugs
produkter og om særlige bestemmelser for visse landbrugspro
dukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 121, stk. 1,
litra m), sammenholdt med artikel 4,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2000/13/EF af 20. marts 2000 om indbyrdes tilnærmelse af
medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsenta
tionsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne
levnedsmidler (2), særlig artikel 6, stk. 3a, andet afsnit, litra a),
og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

(3)

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

Artikel 6, stk. 3a, første afsnit, i direktiv 2000/13/EF
bestemmer, at ingredienser som defineret i stk. 4, litra
a), og anført i bilag IIIa skal angives på mærkningen af
drikkevarer, der indeholder mere end 1,2 volumenpro
cent alkohol.

Fritagelsen for denne forpligtelse for vin, jf. definitionerne
i bilag XIb til forordning (EF) nr. 1234/2007, som er
bragt i omsætning eller mærket inden den 30. juni
2012 indtil lagrene er opbrugt, som bestemt i Kommis
sionens direktiv 2007/68/EF (3), som ændret ved forord
ning (EU) nr. 1266/2010 (4), finder ikke længere anven
delse med virkning fra den 30. juni 2012.

Der bør derfor fastsættes betingelser for mærkning af
disse drikkevarer, således at de stoffer, der er opregnet i
bilag IIIa til direktiv 2000/13/EF, og som anvendes under
produktionen, anføres når deres tilstedeværelse kan
spores i det endelige produkt i henhold til analysemeto
derne, der er omhandlet i artikel 120g i forordning (EF)
nr. 1234/2007, og de derfor skal anses som ingredienser
i overensstemmelse med artikel 6, stk. 4, litra a), i
direktiv 2000/13/EF.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
EFT L 109 af 6.5.2000, s. 29.
EUT L 310 af 28.11.2007, s. 11.
EUT L 347 af 31.12.2010, s. 27.

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
I forordning (EF) nr. 607/2009 foretages følgende ændringer:

1) Artikel 51 affattes således:

»Artikel 51
Anvendelse af horisontale regler
1.
Ved angivelse af de ingredienser, der er omhandlet i
artikel 6, stk. 3a, i direktiv 2000/13/EF, skal benævnelserne i
bilag X, del A vedrørende sulfitter, mælk og mælkebaserede
produkter og æg og æggebaserede produkter, anvendes.

2.
Benævnelserne i stk. 1 kan ledsages af et af piktogram
merne i bilag X, del B.«

2) Bilag X affattes som anført i bilaget til denne forordning.
(5) EUT L 193 af 24.7.2009, s. 60.
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Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Hvad angår benævnelserne vedrørende mælk og mælkebaserede produkter og æg og æggebaserede produk
ter, der er omhandlet i artikel 51, stk. 1, i forordning (EF) nr. 607/2009, som ændret ved nærværende
forordning, finder nærværende forordning anvendelse på den vin, der er opregnet i bilag XIb til forordning
(EF) nr. 1234/2007, som er helt eller delvist produceret på druer høstet i 2012 og derefter, og som er
mærket efter den 30. juni 2012.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juni 2012.
På Kommissionens vegne
José Manuel BARROSO

Formand
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BILAG
»BILAG X
DEL A
Benævnelser omhandlet i artikel 51, stk. 1
Sprog

Benævnelser vedrørende sulfitter

Benævnelser vedrørende æg og
æggebaserede produkter

Benævnelser vedrørende mælk og
mælkebaserede produkter

Bulgarsk

„сулфити“ eller „серен диоксид“

„яйце“, „яйчен протеин“, „яйчен
продукт“, „яйчен лизозим“ eller
„яйчен албумин“

„мляко“, „млечни продукти“,
„млечен казеин“ eller „млечен
протеин“

Spansk

«sulfitos» eller «dióxido de azufre»

«huevo», «proteína de huevo», «ovo
producto», «lisozima de huevo»
eller «ovoalbúmina»

«leche», «productos lácteos», «caseína
de leche» eller «proteína de leche»

Tjekkisk

„siřičitany“ eller „oxid siřičitý“

„vejce“,
„vaječná
bílkovina“,
„výrobky z vajec“, „vaječný lysozym“
eller „vaječný albumin“

„mléko“, „výrobky z mléka“, „mléčný
kasein“ eller „mléčná bílkovina“

Dansk

»sulfitter« eller »svovldioxid«

»æg«, »ægprotein«, »ægprodukt«,
»æglysozym«, eller »ægalbumin«

»mælk«, »mælkeprodukt«, »mælkeca
sein« eller »mælkeprotein«

Tysk

„Sulfite“ eller „Schwefeldioxid“

„Ei“, „Eiprotein“, „Eiprodukt“, „Lys
ozym aus Ei“ eller „Albumin aus
Ei“

„Milch“, „Milcherzeugnis“, „Kasein
aus Milch“ eller „Milchprotein“

Estisk

„sulfitid” eller „vääveldioksiid”

„muna”, „munaproteiin”, „muna
tooted”, „munalüsosüüm” eller
„munaalbumiin”

„piim”, „piimatooted”, „piimakaseiin”
eller „piimaproteiin”

Græsk

«θειώδη», «διοξείδιο του θείου»
eller «ανυδρίτης του θειώδους
οξέος»

«αυγό»,
«πρωτεΐνη
αυγού»,
«προϊόν
αυγού»,
«λυσοζύμη
αυγού» eller «αλβουμίνη αυγού»

«γάλα», «προϊόντα γάλακτος»,
«καζεΐνη
γάλακτος»
eller
«πρωτεΐνη γάλακτος»

Engelsk

‘sulphites’, ‘sulfites’, ‘sulphur dioxide’
eller ‘sulfur dioxide’

‘egg’, ‘egg protein’, ‘egg product’,
‘egg lysozyme’ eller ‘egg albumin’

‘milk’, ‘milk products’, ‘milk casein’
eller ‘milk protein’

Fransk

«sulfites» eller «anhydride sulfureux»

«œuf», «protéine de l'œuf», «produit
de l'œuf», «lysozyme de l'œuf» eller
«albumine de l'œuf»

«lait», «produits du lait», «caséine du
lait» eller «protéine du lait»

Italiensk

«solfiti» eller «anidride solforosa»

«uovo», «proteina dell’uovo», «deri
vati dell’uovo», «lisozima da uovo»
eller «ovoalbumina»

«latte», «derivati del latte», «caseina
del latte» eller «proteina del latte»

Lettisk

“sulfīti” eller “sēra dioksīds”

“olas”, “olu olbaltumviela”, “olu
produkts”, “olu lizocīms” eller “olu
albumīns”

“piens”, “piena produkts”, “piena
kazeīns” eller “piena olbaltumviela”

Litauisk

„sulfitai“ eller „sieros dioksidas“

„kiaušiniai“, „kiaušinių baltymai“,
„kiaušinių produktai“, „kiaušinių
lizocimas“ eller „kiaušinių albumi
nas“

„pienas“, „pieno produktai“, „pieno
kazeinas“ eller „pieno baltymai“

Ungarsk

„szulfitok” eller „kén-dioxid”

„tojás”, „tojásból származó fehérje”,
„tojástermék”, „tojásból származó
lizozim” eller „tojásból származó
albumin”

„tej”, „tejtermékek”, „tejkazein” eller
„tejfehérje”

Maltesisk

“sulfiti” eller “diossidu tal-kubrit”

“bajd”, “proteina tal-bajd”, “prodott
tal-bajd”, “liżożima tal-bajd” eller
“albumina tal-bajd”

“ħalib”, “prodotti tal-ħalib”, “kaseina
tal-ħalib” eller “proteina tal-ħalib”

Nederlandsk

„sulfieten” eller „zwaveldioxide”

„ei”, „eiproteïne”, „eiderivaat”,
„eilysozym” eller „eialbumine”

„melk”, „melkderivaat”, „melkcaseïne”
eller „melkproteïnen”

DA

30.6.2012

Sprog

Den Europæiske Unions Tidende

Benævnelser vedrørende sulfitter

L 171/7

Benævnelser vedrørende æg og
æggebaserede produkter

Benævnelser vedrørende mælk og
mælkebaserede produkter

Polsk

„siarczyny”, „dwutlenek siarki” eller
„ditlenek siarki”

„jajo”, „białko jaja”, „produkty z
jaj”, „lizozym z jaja” eller „albu
minę z jaja”

„mleko”,
„produkty
mleczne”,
„kazeinę z mleka” eller „białko
mleka”

Portugisisk

«sulfitos» eller «dióxido de enxofre»

«ovo», «proteína de ovo», «produto
de ovo», «lisozima de ovo» eller
«albumina de ovo»

«leite», «produtos de leite», «caseína
de leite» eller «proteína de leite»

Rumænsk

„sulfiți” eller „dioxid de sulf”

„ouă”, „proteine din ouă”, „produse
din ouă”, „lizozimă din ouă” eller
„albumină din ouă”

„lapte”, „produse din lapte”, „cazeină
din lapte” eller „proteine din lapte”

Slovakisk

„siričitany“ eller „oxid siričitý“

„vajce“,
„vaječná
bielkovina“,
„výrobok z vajec“, „vaječný lyzo
zým“ eller „vaječný albumín“

„mlieko“, „výrobky z mlieka“,
„mliečne výrobky“, „mliečny kazeín“
eller „mliečna bielkovina“

Slovensk

„sulfiti“ eller „žveplov dioksid“

„jajce“,
„jajčne
beljakovine“,
„proizvod iz jajc“, „jajčni lizocim“
eller „jajčni albumin“

„mleko“, „proizvod iz mleka“, „mlečni
kazein“ eller „mlečne beljakovine“

Finsk

”sulfiittia”, ”sulfiitteja” eller ”rikki
dioksidia”

”kananmunaa”, ”kananmunapro
teiinia”, ”kananmunatuotetta”, ”lys
otsyymiä (kananmunasta)” eller
”kananmuna-albumiinia”

”maitoa”, ”maitotuotteita”, ”kaseiinia
(maidosta)” eller ”maitoproteiinia”

Svensk

”sulfiter” eller ”svaveldioxid”

”ägg”, ”äggprotein”, ”äggprodukt”,
”ägglysozym” eller ”äggalbumin”

”mjölk”, ”mjölkprodukter”, ”mjölkka
sein” eller ”mjölkprotein”

DEL B
Piktogrammer omhandlet i artikel 51, stk. 2

«
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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 580/2012
af 29. juni 2012
om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og
grøntsager
Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for
tredjelande for de produkter og perioder, der er anført
i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af
22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugs
produkter og om særlige bestemmelser for visse landbrugspro
dukter (fusionsmarkedsordningen) (1),
under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning
(EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestem
melser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt
angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsa
ger (2), særlig artikel 136, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fast
sættes der på basis af resultatet af de multilaterale
handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i
henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforord
ning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende
daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i
kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske
Unions Tidende —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennem
førelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til
nærværende forordning.
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 29. juni 2012.
På Kommissionens vegne
For formanden
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug
og udvikling af landdistrikter

(1) EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
(2) EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.

30.6.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 171/9

BILAG
Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager
(EUR/100 kg)
KN-kode

Tredjelandskode (1)

0702 00 00

TR
ZZ

52,3
52,3

0707 00 05

TR
ZZ

103,7
103,7

0709 93 10

TR
ZZ

99,0
99,0

0805 50 10

AR
UY
ZA
ZZ

72,8
89,3
95,0
85,7

0808 10 80

AR
BR
CL
NZ
US
UY
ZA
ZZ

114,7
93,7
107,8
136,1
180,9
57,1
107,3
113,9

0809 10 00

TR
ZZ

193,2
193,2

0809 29 00

TR
ZZ

421,8
421,8

Fast importværdi

(1) Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden
oprindelse«.
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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 581/2012
af 29. juni 2012
om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 1. juli 2012
(3)

I overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, i forordning
(EU) nr. 642/2010 er den pris, der skal anvendes ved
beregning af importtolden for produkter henhørende
under KN-kode 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20
(blød hvede, til udsæd), ex 1001 99 00 (blød hvede af
høj kvalitet, undtagen til udsæd), 1002 10 00,
1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 og
1007 90 00, den daglige repræsentative cif-importpris
fastlagt efter metoden i den omhandlede forordnings
artikel 5.

under henvisning til Kommissionens forordning (EU) nr.
642/2010 af 20. juli 2010 om gennemførelsesbestemmelser
til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår
importtold for korn (2), særlig artikel 2, stk. 1, og

(4)

Importtolden bør fastsættes for perioden fra den 1. juli
2012 og gælde, indtil en ny importtold træder i kraft.

ud fra følgende betragtninger:

(5)

For at sikre at foranstaltningen finder anvendelse så
hurtigt som muligt, efter de opdaterede data er blevet
gjort tilgængelige, bør denne forordning træde i kraft
på dagen for offentliggørelsen —

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af
22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugs
produkter og om særlige bestemmelser for visse landbrugspro
dukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

(1)

(2)

Ifølge artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007
er importtolden for produkter henhørende under KNkode 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (blød
hvede, til udsæd), ex 1001 99 00 (blød hvede af høj
kvalitet, undtagen til udsæd), 1002 10 00, 1002 90 00,
1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 og 1007 90 00
lig med interventionsprisen for sådanne produkter ved
import forhøjet med 55 % minus cif-importprisen for
den pågældende sending. Denne told kan dog ikke over
stige toldsatsen i den fælles toldtarif.
Ifølge artikel 136, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007
skal der med henblik på beregning af importtolden som
omhandlet i nævnte artikels stk. 1 regelmæssigt fastsættes
repræsentative cif-importpriser for de pågældende
produkter.

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
Med virkning fra den 1. juli 2012 er importtolden for korn som
omhandlet i artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007
fastsat i bilag I til nærværende forordning på grundlag af
elementerne i bilag II.
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 29. juni 2012.
På Kommissionens vegne
For formanden
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug
og udvikling af landdistrikter

(1) EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
(2) EUT L 187 af 21.7.2010, s. 5.

30.6.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 171/11

BILAG I
Importtold for produkter omhandlet i artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 gældende fra den 1. juli
2012
KN-kode

Varebeskrivelse

Importtold (1)
(EUR/t)

1001 19 00

Hård HVEDE af høj kvalitet

0,00

af middel kvalitet

0,00

af lav kvalitet

0,00

ex 1001 91 20

Blød HVEDE, til udsæd

0,00

ex 1001 99 00

Blød HVEDE af høj kvalitet, undtagen til udsæd

0,00

RUG

0,00

1001 11 00

1002 10 00
1002 90 00
1005 10 90
1005 90 00
1007 10 90

MAJS til udsæd, undtagen hybridmajs
MAJS, undtagen til udsæd

( 2)

SORGHUM i hele kerner, undtagen hybridsorghum til udsæd

0,00
0,00
0,00

1007 90 00
(1) Importøren kan i henhold til artikel 2, stk. 4, i forordning (EU) nr. 642/2010 opnå en nedsættelse af tolden på:
— 3 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig ved Middelhavet (på den anden side af Gibraltar-strædet) eller ved Sortehavet, hvis varen
ankommer over Atlanterhavet eller via Suez-kanalen
— 2 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig i Danmark, Estland, Irland, Letland, Litauen, Polen, Finland, Sverige, Det Forenede Kongerige
eller på Den Iberiske Halvøs Atlanterhavskyst, hvis varen ankommer til EU fra Atlanterhavet.
(2) Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 24 EUR/t, når betingelserne i artikel 3 i forordning (EU) nr. 642/2010 opfyldes.
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BILAG II
Elementer til beregning af tolden, jf. bilag I
15.6.2012-28.6.2012
1) Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. 642/2010:
(EUR/t)
Blød hvede (1)

Majs

Blød hvede, høj
kvalitet

Hård hvede,
middel kvalitet (2)

Blød hvede, lav
kvalitet (3)

Minnéapolis

Chicago

—

—

—

258,64

192,65

—

—

—

Pris fob USA

—

—

235,23

225,23

205,23

Præmie for Golfen

—

23,48

—

—

—

43,36

—

—

—

—

Børs
Notering

Præmie for the Great
Lakes

(1) Positiv præmie på 14 EUR/t indbefattet (artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 642/2010).
(2) Negativ præmie på 10 EUR/t (artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 642/2010).
(3) Negativ præmie på 30 EUR/t (artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 642/2010).

2) Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. 642/2010:
Fragtomkostninger: Mexicanske Golf —Rotterdam:

17,04 EUR/t

Fragtomkostninger: The Great Lakes — Rotterdam

52,19 EUR/t
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AFGØRELSER
KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE
af 28. juni 2012
om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk
modificeret MON 87701 × MON 89788-sojabønne (MON-877Ø1-2 × MON- 89788-1), i henhold til
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003
(meddelt under nummer C(2012) 4312)
(Kun den franske og den nederlandske udgave er autentiske)
(EØS-relevant tekst)

(2012/347/EU)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

(4)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) afgav
den 15. februar 2012 en positiv udtalelse i overensstem
melse med artikel 6 og 18 i forordning (EF) nr.
1829/2003. EFSA konkluderede, at MON 87701 ×
MON 89788-sojabønne som beskrevet i ansøgningen
er lige så sikkert som det tilsvarende ikke-genetisk modi
ficerede produkt for så vidt angår de potentielle virk
ninger for menneskers og dyrs sundhed og for miljøet (3).

(5)

EFSA tog i sin udtalelse alle de specifikke spørgsmål og
problemstillinger i betragtning, som medlemsstaterne
havde rejst under den høring af de nationale kompetente
myndigheder, der blev gennemført i henhold til nævnte
forordnings artikel 6, stk. 4, og artikel 18, stk. 4.

(6)

I udtalelsen konkluderede EFSA også, at den miljøover
vågningsplan, som ansøgeren havde fremlagt, og som
bestod af en generel plan for overvågning, stemmer
overens med den påtænkte anvendelse af produkterne.

(7)

Under hensyntagen til ovenstående bør der gives
tilladelse til MON 87701 × MON 89788-sojabønne og
alle produkter, der indeholder den eller består heraf, og
til fødevarer og foder fremstillet heraf som beskrevet i
ansøgningen (i det følgende benævnt »produkterne«).
Andre produkter end fødevarer og foder fremstillet af
MON 87701 × MON 89788-sojabønne falder ikke ind
under anvendelsesområdet for forordning (EF) nr.
1829/2003 og omfattes ikke af tilladelsen.

(8)

Hver enkelt genetisk modificerede organisme (GMO) bør
tildeles en entydig identifikator i overensstemmelse med
Kommissionens forordning (EF) nr. 65/2004 af 14. januar
2004 om indførelse af et system til fastlæggelse og
tildeling af entydige identifikatorer til genetisk modifice
rede organismer (4).

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modi
ficerede fødevarer og foderstoffer (1), særlig artikel 7, stk. 3, og
artikel 19, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

Den 14. august 2009 indgav Monsanto Europe S.A. i
henhold til artikel 5 og 17 i forordning (EF) nr.
1829/2003 en ansøgning til Nederlandenes kompetente
myndighed om tilladelse til markedsføring af fødevarer,
fødevareingredienser og foder, der indeholder, består af
eller er fremstillet af MON 87701 × MON 89788-soja
bønne (i det følgende benævnt »ansøgningen«).
Forslaget vedrører også markedsføring af MON 87701 ×
MON 89788-sojabønne i andre produkter end foder og
fødevarer, der indeholder og består af MON 87701 ×
MON 89788-sojabønne, til samme anvendelsesformål
som andre typer sojabønne, dog ikke til dyrkning.
I overensstemmelse med artikel 5, stk. 5, og artikel 17,
stk. 5, i forordning (EF) nr. 1829/2003 indeholder ansøg
ningen således de påkrævede data og oplysninger i
henhold til bilag III og IV til Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv 2001/18/EF af 12. marts 2001 om
udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer
og om ophævelse af Rådets direktiv 90/220/EØF (2) samt
oplysninger og konklusioner vedrørende den risikovurde
ring, der er gennemført i overensstemmelse med princip
perne i bilag II til direktiv 2001/18/EF. Ansøgningen
indeholder desuden en plan for overvågning af de miljø
mæssige konsekvenser, jf. bilag VII til direktiv
2001/18/EF.

(1) EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1.
(2) EFT L 106 af 17.4.2001, s. 1.

(3) http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?
question=EFSA-Q-2009-00761
(4) EUT L 10 af 16.1.2004, s. 5.
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På grundlag af EFSA’s udtalelse synes der ikke at være
behov for særlige mærkningsbestemmelser for fødevarer,
fødevareingredienser og foder, der indeholder, består af
eller er fremstillet af MON 87701 × MON 89788-soja
bønne, ud over de krav, der er fastsat i artikel 13, stk. 1,
og artikel 25, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1829/2003. For
at sikre, at anvendelsen af produkterne holdes inden for
rammerne af den tilladelse, der gives ved nærværende
afgørelse, bør foder og andre produkter end fødevarer
og foder, der indeholder eller består af den GMO, der
ansøges om tilladelse for, dog forsynes med supplerende
mærkning, hvoraf det klart fremgår, at de pågældende
produkter ikke må anvendes til dyrkning.

Ved artikel 4, stk. 6, i Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 1830/2003 af 22. september 2003
om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede
organismer og sporbarhed af fødevarer og foder frem
stillet af genetisk modificerede organismer og om
ændring af direktiv 2001/18/EF (1) er der fastsat mærk
ningskrav for produkter, der indeholder eller består af
GMO'er. I nævnte forordning er der i artikel 4, stk. 15, fastsat sporbarhedskrav for produkter, der indeholder
eller består af GMO’er, og i artikel 5 for fødevarer og
foder, der er fremstillet af GMO’er.

Indehaveren af tilladelsen bør forelægge Kommissionen
årlige rapporter om gennemførelsen og resultaterne af de
aktiviteter, der er beskrevet i planen for overvågning af
de miljømæssige konsekvenser. Resultaterne bør frem
lægges i overensstemmelse med Kommissionens beslut
ning 2009/770/EF af 13. oktober 2009 om fastlæggelse
af standardrapporteringsmodeller til brug ved fremlæg
gelse af overvågningsresultaterne i forbindelse med
udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer,
som eller i produkter, med henblik på markedsføring i
overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 2001/18/EF (2). EFSA's udtalelse berettiger ikke
til fastlæggelse af særlige betingelser eller begrænsninger
for markedsføringen og/eller særlige betingelser eller
begrænsninger for anvendelsen og håndteringen,
herunder krav om overvågning af anvendelsen af fødeva
rerne og foderstofferne efter markedsføringen, eller
særlige betingelser vedrørende beskyttelse af bestemte
økosystemer/miljøer og/eller geografiske områder, jf.
artikel 6, stk. 5, litra e), og artikel 18, stk. 5, litra e), i
forordning (EF) nr. 1829/2003.

Alle relevante oplysninger vedrørende godkendelsen af
produkterne bør indføres i EU-registret over genetisk
modificerede fødevarer og foderstoffer, jf. forordning
(EF) nr. 1829/2003.

Denne afgørelse skal via Clearingcentret for Biosikkerhed
meddeles til parterne i Cartagenaprotokollen om biosik
kerhed, knyttet til konventionen om den biologiske
mangfoldighed, i henhold til artikel 9, stk. 1, og
artikel 15, stk. 2, litra c), i Europa-Parlamentets og

(1) EUT L 268 af 18.10.2003, s. 24.
(2) EUT L 275 af 21.10.2009, s. 9.
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Rådets forordning (EF) nr. 1946/2003 af 15. juli 2003
om grænseoverskridende overførsler af genetisk modifi
cerede organismer (3).
(14)

Ansøgeren er blevet hørt om foranstaltningerne i denne
afgørelse.

(15)

Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed
har ikke afgivet udtalelse inden for den tidsfrist, der var
fastsat af formanden. Det blev anset for at være nødven
digt med en gennemførelsesretsakt, og formanden fore
lagde udkastet til en gennemførelsesretsakt for appel
udvalget til yderligere drøftelse. Appeludvalget har ikke
afgivet udtalelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Genetisk modificeret organisme og entydig identifikator
Genetisk modificeret MON 87701 × MON 89788-sojabønne
tildeles den entydige identifikator MON-877Ø1-2 × MON89788-1 i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 65/2004.
Artikel 2
Tilladelse
Følgende produkter er tilladt, jf. artikel 4, stk. 2, og artikel 16,
stk. 2, i forordning (EF) nr. 1829/2003, på de betingelser, der er
fastsat i denne afgørelse:
a) fødevarer og fødevareingredienser, der indeholder, består af
eller er fremstillet af MON-877Ø1-2 × MON-89788-1-soja
bønne
b) foder, der indeholder, består af eller er fremstillet af MON877Ø1-2 × MON-89788-1-sojabønne
c) MON-877Ø1-2 × MON-89788-1-sojabønne i produkter,
bortset fra fødevarer og foder indeholdende eller bestående
heraf, til samme anvendelsesformål som andre typer soja
bønne, dog ikke til dyrkning.
Artikel 3
Mærkning
1.
Ved anvendelse af mærkningskravene i artikel 13, stk. 1,
og artikel 25, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1829/2003 samt i
artikel 4, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1830/2003 indsættes
»sojabønne« som »organismens navn«.
2.
Etiketten på produkter, der indeholder eller består af
MON-877Ø1-2 × MON-89788-1-sojabønne som omhandlet i
artikel 2, litra b) og c), samt dokumenter, der ledsager disse
produkter, skal indeholde angivelsen »ikke til dyrkning«.
(3) EUT L 287 af 5.11.2003, s. 1.
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Artikel 4

Artikel 7

Overvågning af de miljømæssige konsekvenser

Gyldighed

1.
Indehaveren af tilladelsen sikrer, at planen for overvågning
af de miljømæssige konsekvenser, jf. litra h) i bilaget, iværk
sættes og gennemføres.

Denne afgørelse finder anvendelse i ti år fra meddelelsesdatoen.

2.
Indehaveren af tilladelsen forelægger Kommissionen årlige
rapporter om gennemførelsen og resultaterne af de aktiviteter,
der er beskrevet i overvågningsplanen, i overensstemmelse med
beslutning 2009/770/EF.
Artikel 5

Artikel 8
Adressat
Denne afgørelse er rettet til Monsanto Europe SA, Avenue de
Tervuren/Tervurenlaan 270-272, 1150 Bruxelles/Brussel,
BELGIEN.

EU-register
Oplysningerne i bilaget til denne afgørelse indføres i EU-regi
stret over genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, jf.
artikel 28 i forordning (EF) nr. 1829/2003.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juni 2012.

Artikel 6
Indehaver af tilladelsen

På Kommissionens vegne

Indehaveren af tilladelsen er Monsanto Company, USA, repræ
senteret ved Monsanto Europe SA, Belgien.

John DALLI

Medlem af Kommissionen

L 171/16
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Den Europæiske Unions Tidende

BILAG
a) Ansøger og indehaver af tilladelsen
Navn:

Monsanto Company

Adresse: 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, USA
Repræsenteret ved Monsanto Europe SA, Avenue de Tervuren/Tervurenlaan 270-272, 1150 Bruxelles/Brussel,
BELGIEN.
b) Produkternes betegnelse og specifikationer
1) fødevarer og fødevareingredienser, der indeholder, består af eller er fremstillet af MON-877Ø1-2 × MON-89788-1sojabønne
2) foder, der indeholder, består af eller er fremstillet af MON-877Ø1-2 × MON-89788-1-sojabønne
3) produkter, bortset fra fødevarer og foder, indeholdende eller bestående af MON-877Ø1-2 × MON-89788-1-soja
bønne til samme anvendelsesformål som andre typer sojabønne, dog ikke til dyrkning.
Den genetisk modificerede MON-877Ø1-2 × MON-89788-1-sojabønne, som er beskrevet i ansøgningen, er frembragt
ved krydsninger mellem sojabønne indeholdende begivenhederne MON-877Ø1-2 og MON-89788-1 og udtrykker
proteinet Cry1Ac, som giver beskyttelse mod visse skadegørende sommerfugle, og proteinet CP4 EPSPS, som giver
tolerance over for herbicidet glyphosat.
c) Mærkning
1) Ved anvendelse af mærkningskravene i artikel 13, stk. 1, og artikel 25, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1829/2003 samt
i artikel 4, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1830/2003 er »organismens navn« »sojabønne«.
2) Etiketten på produkter, der indeholder eller består af MON-877Ø1-2 × MON-89788-1-sojabønne som omhandlet i
artikel 2, litra b) og c), i denne afgørelse, samt dokumenter, der ledsager disse produkter, skal indeholde angivelsen
»ikke til dyrkning«.
d) Påvisningsmetode
— begivenhedsspecifik realtids-PCR-metode til kvantificering af MON-877Ø1-2 × MON-89788-1-sojabønne
— valideret på frø af det EF-referencelaboratorium, der er oprettet ved forordning (EF) nr. 1829/2003, offentliggjort
på http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm
— referencemateriale: AOCS 0809-A og AOCS 0906-A (for MON87701) og AOCS 0906-B og AOCS 906-A (for
MON89788), der fås via American Oil Chemists Society (AOCS) på adressen http://www.aocs.org/tech/crm
e) Entydig identifikator
MON-877Ø1-2 × MON-89788-1
f) Oplysninger, som kræves i henhold til bilag II til Cartagenaprotokollen om biosikkerhed, knyttet til konven
tionen om den biologiske mangfoldighed
Clearingcentret for Biosikkerhed, Record ID: se [indsættes ved anmeldelsen]
g) Særlige betingelser eller begrænsninger for markedsføring, anvendelse eller håndtering af produkterne
Ingen.
h) Overvågningsplan
Plan for overvågning af de miljømæssige konsekvenser, jf. bilag VII til direktiv 2001/18/EF
[Link: Planen som offentliggjort på internettet]
i) Krav om overvågning af fødevarens anvendelse til konsum efter markedsføring
Ingen.
Bemærk: Det kan blive nødvendigt senere at ændre link til relevante dokumenter. Sådanne ændringer offentliggøres ved
ajourføring af EU-registret over genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer.

30.6.2012

ABONNEMENTSPRISER 2012 (ekskl. moms, inkl. normale forsendelsesomkostninger)
EU-Tidende, L- + C-udgaven, kun papirudgave

22 officielle EU-sprog

1 200 EUR pr. år

EU-Tidende, L- + C-udgaven, papirudgave + årlig dvd

22 officielle EU-sprog

1 310 EUR pr. år

EU-Tidende, L-udgaven, kun papirudgave

22 officielle EU-sprog

840 EUR pr. år

EU-Tidende, L- + C-udgaven, månedlig kumulativ dvd

22 officielle EU-sprog

100 EUR pr. år

Supplement til EUT (S-udgaven), udbud og offentlige kontrakter,
dvd, 1 udgave pr. uge

Flersproget:
23 officielle EU-sprog

200 EUR pr. år

EU-Tidende, C-udgaven — udvælgelsesprøver

Sprog iht.
udvælgelsesprøve(r)

50 EUR pr. år

Den Europæiske Unions Tidende, der udkommer på EU’s officielle sprog, fås i abonnement i 22 sprogudgaver.
EU-Tidende omfatter L-udgaven (retsforskrifter) og C-udgaven (meddelelser og oplysninger).
Der abonneres særskilt på hver sprogudgave.
I henhold til Rådets forordning (EF) nr. 920/2005, offentliggjort i EU-Tidende L 156 af 18. juni 2005, er Den
Europæiske Unions institutioner midlertidigt fritaget for forpligtelsen til at udarbejde og offentliggøre alle retsakter
på irsk. Irske udgaver af EU-Tidende vil derfor blive markedsført særskilt.
Abonnementet på supplementet til EU-Tidende (S-udgaven (udbud og offentlige kontrakter)) omfatter alle udgaver
på de 23 officielle sprog på én dvd.
Abonnenter på Den Europæiske Unions Tidende kan uden ekstra omkostninger rekvirere eksemplarer af diverse
bilag til EU-Tidende (C … A-udgaver). Abonnenterne gøres opmærksom på udgivelsen af bilagene ved hjælp af
»meddelelser til læserne« i Den Europæiske Unions Tidende.

Salg og abonnementer
Betalingsabonnementer på diverse tidsskrifter, som f.eks. Den Europæiske Unions Tidende, kan købes gennem
vore salgsagenter. Listen over salgsagenterne findes på internettet:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_da.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) giver direkte og gratis adgang til EU-retten. Via dette netsted kan
man konsultere Den Europæiske Unions Tidende, og netstedet indeholder endvidere traktaterne,
retsforskrifter, retspraksis og forberedende retsakter.
Yderligere oplysninger om Den Europæiske Union findes på: http://europa.eu
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