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(Meddelanden)

EUROPAPARLAMENTET
SESSIONEN 2003-2004

Sammanträdena den 15–18 december 2003
STRASBOURG

(2004/C 91 E/01)

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDETS GÅNG
ORDFÖRANDESKAP: Pat COX
Talman

1.

Återupptagande av sessionen

Sammanträdet öppnades kl. 17.05.

2.

Justering av protokollet från föregående sammanträde

Gérard Caudron hade låtit meddela att han hade varit närvarande under sammanträdet den 4 december
2003, men att hans namn inte förekom på närvarolistan.
Protokollet från föregående sammanträde justerades.

3.

Utskottens och delegationernas sammansättning

M. Christodoulos Taramountas har utsetts till observatör i utskottet LIBE.
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4.

Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1)

från rådet och kommissionen:
—

—

—

—

—

—

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om batterier och ackumulatorer och
förbrukade batterier och ackumulatorer (KOM(2003) 723 — C5-0563/2003 — 2003/
0282(COD))
hänvisat till

ansvarigt utskott:
rådgivande utskott:

ENVI
ITRE

rättslig grund:

Artiklarna 95.1 och 175.1 i EG-fördraget

Förslag till Europeiska gemenskapernas allmänna budget för budgetåret 2004 tillsammans med
ändringar och ändringsförslag (14840/2003 — C5-0600/2003 — 2003/2001(BUD))
hänvisat till

ansvarigt utskott:
rådgivande utskott:

BUDG
AFET, CONT, LIBE, ECON, JURI, ITRE, EMPL, ENVI,
AGRI, PECH, RETT, CULT, DEVE, AFCO, FEMM

rättslig grund:

artikel 272 i EG-fördraget, artikel 177 i Euratom-fördraget

Förslag till rådets rambeslut om ett europeiskt bevisupptagningsbeslut avseende föremål,
handlingar eller uppgifter som skall företes i brottmål (KOM(2003) 688 — C5-0609/2003
— 2003/0270(CNS))
hänvisat till

ansvarigt utskott:
rådgivande utskott:

LIBE
JURI

rättslig grund:

artiklarna 31 och 34.2 i EU-fördraget

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om körkort (omarbetning) (KOM(2003)
621 — C5-0610/2003 — 2003/0252(COD))
hänvisat till

ansvarigt utskott:
rådgivande utskott:

RETT
LIBE, JURI, ITRE

rättslig grund:

artikel 71.1 i EG-fördraget

Förslag till rådets beslut om bemyndigande för de medlemsstater som är fördragsslutande
parter i Pariskonventionen av den 29 juli 1960 om skadeståndsansvar på atomenergins
område att i Europeiska gemenskapens intresse underteckna protokollet om ändring av
konventionen (14305/2003 — C5-0611/2003 — 2003/0150(AVC))
hänvisat till

ansvarigt utskott:
rådgivande utskott:

JURI
ITRE, ENVI

rättslig grund:

artiklarna 61, 67.5, 300.2 stycke 1 och 300.3 stycke 2 i EG-fördraget

Förslag till rådets beslut om inrättande av ett säkrat webbaserat informations- och samordningsnätverk för de myndigheter och liknande som hanterar migrationsfrågor i medlemsstaterna (KOM(2003) 727 — C5-0612/2003 — 2003/0284(CNS))
hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rättslig grund:

artikel 66 i EG-fördraget
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—

—

—

—

—

—

—

Förslag till rådets förordning om inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det
operativa samarbetet vid de yttre gränserna (KOM(2003) 687 — C5-0613/2003 — 2003/
0273(CNS))
hänvisat till

ansvarigt utskott:
rådgivande utskott:

rättslig grund:

artikel 66 i EG-fördraget

Yttrande från rådet om förslag till anslagsöverföring 34/2003 från kapitel till kapitel inom
avsnitt III — kommissionen — del B — Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret
2003 (C5-0614/2003 — 2003/2198(GBD))
hänvisat till

ansvarigt utskott:

rättslig grund:

artikel 274 i EG-fördraget

—

BUDG

Yttrande från rådet om förslag till anslagsöverföring 35/2003 från kapitel till kapitel inom
avsnitt III — kommissionen — del B — Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret
2003 (C5-0615/2003 — 2003/2206(GBD))
hänvisat till

ansvarigt utskott:

rättslig grund:

artikel 274 i EG-fördraget

BUDG

Yttrande från rådet om förslag till anslagsöverföring 36/2003 från kapitel till kapitel inom
avsnitt III — kommissionen — del B — Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret
2003 (C5-0616/2003 — 2003/2199(GBD))
hänvisat till

ansvarigt utskott:

rättslig grund:

artikel 274 i EG-fördraget

BUDG

Yttrande från rådet om förslag till anslagsöverföring 40/2003 från kapitel till kapitel inom
avsnitt III — kommissionen — del B — Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret
2003 (C5-0617/2003 — 2003/2208(GBD))
hänvisat till

ansvarigt utskott:

rättslig grund:

artikel 274 i EG-fördraget

BUDG

Utkast till rådets rambeslut om minimibestämmelser för brottsrekvisit och påföljder för olaglig
narkotikahandel (15102/2/2003 — C5-0618/2003 — 2001/0114(CNS))
hänvisat till

ansvarigt utskott:

rättslig grund:

artiklarna 31 och 34.2 i EU-fördraget

LIBE

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Revisionsrätten: Ekonomiska
uppgifter om 6:e, 7:e och 8:e Europeiska utvecklingsfonden — 2002 (KOM(2003) 491 — C50619/2003 — 2003/2189(DEC))
hänvisat till

—

LIBE
AFET

ansvarigt utskott:
rådgivande utskott:

CONT
BUDG, DEVE

Yttrande från rådet om förslag till anslagsöverföring 39/2003 från kapitel till kapitel inom
avsnitt III — kommissionen — del B — Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret
2003 (C5-0620/2003 — 2003/2219(GBD))
hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

rättslig grund:

artikel 274 i EG-fördraget

Yttrande från rådet om förslag till anslagsöverföring 43/2003 från kapitel till kapitel inom
avsnitt III — kommissionen — del B — Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret
2003 (C5-0621/2003 — 2003/2224(GBD))
hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

rättslig grund:

artikel 274 i EG-fördraget
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—

—

—

—

—

—

—

Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets beslut nr 1999/784/EG
om gemenskapens medverkan i Europeiska audiovisuella observationsorganet (KOM(2003)
763 — C5-0622/2003 — 2003/0293(COD))
hänvisat till

ansvarigt utskott:
rådgivande utskott:

CULT
BUDG, ITRE

rättslig grund:

artikel 157.3 i EG-fördraget

Kommissionens yttrande enligt artikel 251.2 tredje stycket c i EG-fördraget om Europaparlamentets ändringar av rådets gemensamma ståndpunkt om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 94/35/EG om sötningsmedel för användning i
livsmedel (KOM(2003) 780 — C5-0623/2003 — 2002/0152(COD))
hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rättslig grund:

artikel 95 i EG-fördraget

Yttrande från rådet om förslag till anslagsöverföring 42/2003 från kapitel till kapitel inom
avsnitt III — kommissionen — del B — Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret
2003 (C5-0624/2003 — 2003/2223(GBD))
hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

rättslig grund:

artikel 274 i EG-fördraget

Förslag till rådets beslut om ändring av artikel 35 i förstainstansrättens rättegångsregler när
det gäller förfarandespråk med anledning av den nya behörighetsfördelningen avseende mål
om direkt talan och av utvidgningen av unionen (15738/2003 — C5-0625/2003 — 2003/
0825(CNS))
hänvisat till

ansvarigt utskott:
rådgivande utskott:

JURI
AFCO

rättslig grund:

artikel 245 stycke 2 i EG-fördraget, artikel 160 stycke 2 i Euratom-fördraget

Förslag till rådets beslut om ingående av ett avtal om Republiken Tjeckiens, Republiken
Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns,
Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens
deltagande i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och av fyra därtill hörande avtal
(11902/2003 — C5-0626/2003 — 2003/0160(AVC))
hänvisat till

ansvarigt utskott:
rådgivande utskott:

ITRE
AFET

rättslig grund:

artiklarna 300.2 stycke 1, 300.3 och 310 i EG-fördraget

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av Internationella
säkerhetsorganisationskoden i gemenskapen (KOM(2003) 767 — C5-0627/2003 — 2003/
0291(COD))
hänvisat till

ansvarigt utskott:
rådgivande utskott:

RETT
ENVI

rättslig grund:

artikel 80.2 i EG-fördraget

Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut 2000/819/EG om ett
flerårigt program för företag och företagaranda, särskilt för små och medelstora företag —
(2001-2005) (KOM(2003) 758 — C5-0628/2003 — 2003/0292(COD))
hänvisat till

ansvarigt utskott:
rådgivande utskott:

ITRE
ECON, EMPL

rättslig grund:

artikel 157.2 i EG-fördraget
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2)

från parlamentets utskott:

2.1) betänkanden och rekommendationer:

—

*** Rekommendation om beslutet av företrädarna för medlemsstaternas regeringar
gällande den ansvarsfrihet som skall beviljas konventets generalsekreterare för genomförandet av budgeten för budgetåret 2002 (I5-0016/2003 — C5-0406/2003 — 2003/
0903(AVC)) — budgetkontrollutskottet. Föredragande: Kuhne (A5-0414/2003).

—

Betänkande om meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet och rådet inför
Europeiska rådet i Thessaloniki om utvecklingen av en gemensam politik för olaglig
invandring, människosmuggling och människohandel, yttre gränser och återvändande av
personer som vistas olagligt i EU (KOM(2003) 323 — C5-0372/2003 — 2003/
2156(INI)) — utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes
frågor. Föredragande: Pirker (A5-0419/2003).

—

Betänkande om framtida budgetbehov för externa åtgärder — 2003/2037(INI)) —
budgetutskottet. Föredragande: Podestà (A5-0434/2003). (Förstärkt samarbete mellan
utskott — artikel 162a)

—

*** I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om allmänt
införande av och driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem i gemenskapen
(KOM(2003) 132 — C5-0190/2003 — 2003/0081(COD)) — utskottet för regionalpolitik, transport och turism. Föredragande: Sommer (A5-0435/2003).

—

* Betänkande om förslaget till rådets beslut om ingående av ett avtal om förlängning av
avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och
Amerikas förenta staters regering (KOM(2003) 569 — C5-0503/2003 — 2003/
0223(CNS)) — utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi. Föredragande: Berenguer Fuster (A5-0436/2003).(Förenklat förfarande — artikel 158.1 i
arbetsordningen)

—

* Betänkande om ändrat förslag till rådets förordning om införande av vissa tekniska
bestämmelser för fiskeverksamhet i området för konventionen om bevarandet av marina
levande tillgångar i Antarktis (KOM(2003) 384 — C5-0431/2003 — 2002/0138(CNS))
— fiskeriutskottet. Föredragande: Stevenson (A5-0437/2003).

—

* Betänkande om ändrat förslag till rådets förordning om ändring av rådets förordning
(EG) nr 1936/2001 av den 27 september 2001 om införande av kontrollåtgärder som
skall tillämpas vid fiske efter vissa bestånd av långvandrande fisk (KOM(2002) 421 —
C5-0406/2002 — 2002/0186(CNS)) — fiskeriutskottet. Föredragande: McKenna (A50438/2003).

—

* Betänkande om ändrat förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr
973/2001 om tekniska bestämmelser för bevarande av vissa fiskbestånd av långvandrande arter (KOM(2003) 421 — C5-0429/2003 — 2002/0189(CNS)) — fiskeriutskottet. Föredragande: Piétrasanta (A5-0439/2003).

—

* Betänkande om ändrat förslag till rådets förordning om fastställande av vissa
kontrollåtgärder för fiskeverksamhet i det område som omfattas av konventionen om
bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (KOM(2003) 384 — C5-0430/2003
— 2002/0137(CNS)) — fiskeriutskottet. Föredragande: Stevenson (A5-0440/2003).
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—

* Betänkande om förslaget till rådets direktiv (Euratom) om fastställande av grundläggande skyldigheter och allmänna principer för säkerhet vid kärntekniska anläggningar
(KOM(2003) 32 — C5-0228/2003 — 2003/0021(CNS)) — utskottet för industrifrågor,
utrikeshandel, forskning och energi. Föredragande: Seppänen (A5-0441/2003).

—

* Betänkande om förslaget till rådets direktiv (Euratom) om hantering av använt
kärnbränsle och radioaktivt avfall (KOM(2003) 32 — C5-0229/2003 — 2003/
0022(CNS)) — utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi. Föredragande: Vidal-Quadras Roca (A5-0442/2003).

—

* Betänkande om förslaget till rådets beslut om ändring av beslut 77/270/Euratom som
ger kommissionen befogenhet att ta upp Euratom-lån i syfte att bidra till finansieringen
av kärnkraftverk (KOM(2002) 456 — C5-0570/2002 — 2002/0246(CNS)) — utskottet
för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi. Föredragande: Breyer (A5-0443/
2003).

—

Betänkande om meddelandet från kommissionen om invandring, integration och sysselsättning (KOM(2003) 336 — C5-0382/2003 — 2003/2147(INI)) — utskottet för
sysselsättning och socialfrågor. Föredragande: Moraes (A5-0445/2003).

—

*** I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om främjande av jämställdhet mellan könen i utvecklingssamarbetet (KOM(2003) 465 — C50367/2003 — 2003/0176(COD)) — utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor. Föredragande: Zrihen Zaari (A5-0447/2003). (Förstärkt samarbete mellan
utskott — artikel 162a)

—

Betänkande om genomförandet av direktiv 96/71/EG i medlemsstaterna (KOM(2003)
458 — C5-0405/2003 — 2003/2168(INI)) — utskottet för sysselsättning och sociala
frågor. Föredragande: Glase (A5-0448/2003).

—

*** I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om
offentlig foder- och livsmedelskontroll (KOM(2003) 52 — C5-0032/2003 — 2003/
0030(COD)) — utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor. Föredragande:
Paulsen (A5-0449/2003).

—

Betänkande om framställning 842/2001 om effekterna av diskriminering i den behandling som erbjuds personer med multipel skleros inom Europeiska unionen — 2003/
2173(INI)) — utskottet för framställningar. Föredragande: Aaltonen (A5-0451/2003).

—

*** Rekommendation om
hållningsfond (kodifierad
0129(AVC)) — utskottet
Gargani (A5-0454/2003).

—

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om användning av
flexibilitetsmekanismen för återanpassning och återuppbyggnad i Irak enligt punkt 24 i
det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 (KOM(2003) 576 — C5-0455/2003
— 2003/0225(ACI)) — budgetutskottet. Föredragande: Colom i Naval (A5-0456/2003).

förslaget till rådets förordning om inrättandet av en sammanversion) (KOM(2003) 352 — C5-0291/2003 — 2003/
för rättsliga frågor och den inre marknaden. Föredragande:
(Förenklat förfarande — artikel 158.1 i arbetsordningen)
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—

* Betänkande om förslaget till rådets förordning om ingående av ett avtal i form av
skriftväxling om förlängning av protokollet om fastställande för perioden 1.7.200330.6.2004 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i
avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Elfenbenskusten avseende fiske utanför
Elfenbenskustens kust (KOM(2003) 556 — C5-0458/2003 — 2003/0219(CNS)) —
fiskeriutskottet. Föredragande: Stevenson (A5-0459/2003).

—

* Betänkande om förslaget till rådets förordning om undantag från förordning (EG) nr
1251/1999 när det gäller kravet på arealuttag för regleringsåret 2004/2005
(KOM(2003) 691 — C5-0559/2003 — 2003/0271(CNS)) — utskottet för jordbruk
och landsbygdens utveckling. Föredragande: Daul (A5-0460/2003). (Förenklat förfarande
— artikel 158.1 i arbetsordningen)

—

* Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EEG)
nr 2075/92 om den gemensamma organisationen av marknaden för råtobak
(KOM(2003) 633 — C5-0517/2003 — 2003/0251(CNS)) — utskottet för jordbruk
och landsbygdens utveckling. Föredragande: Daul (A5-0462/2003). (Förenklat förfarande
— artikel 158.1 i arbetsordningen)

—

Betänkande om jordbruk i arktiska områden — 2003/2051(INI)) — utskottet för
jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Pesälä (A5-0463/2003).

—

Betänkande om samexistens mellan genetiskt modifierade och konventionella och
organiska grödor — 2003/2098(INI)) — utskottet för jordbruk och landsbygdens
utveckling. Föredragande: Graefe zu Baringdorf (A5-0465/2003).

—

*** I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av
rådets direktiv 77/799/EEG beträffande ömsesidigt bistånd av medlemsstaternas behöriga
myndigheter på området direkt och indirekt beskattning (KOM(2003) 446 — C5-0370/
2003 — 2003/0170(COD)) — utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande:
Kauppi (A5-0466/2003).

—

* Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 77/388/EEG
beträffande mervärdesskatt på tjänster som tillhandahålls inom postsektorn
(KOM(2003) 234 — C5-0227/2003 — 2003/0091(CNS)) — utskottet för ekonomi
och valutafrågor. Föredragande: Schmidt (A5-0467/2003).

—

*** I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder
och förfaranden för skydd av immaterialrätter (KOM(2003) 046 — C5-0055/2003 —
2003/0024(COD)) — utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Föredragande: Fourtou (A5-0468/2003).

—

*** I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om uppköpserbjudanden (KOM(2002) 534 — C5-0481/2002 — 2002/0240(COD)) — utskottet
för rättsliga frågor och den inre marknaden. Föredragande: Lehne (A5-0469/2003).
(Förstärkt samarbete mellan utskott — artikel 162a)

—

*** I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer (KOM(2002) 119 — C5-0113/2002 — 2002/0061(COD))
— utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Föredragande: Zappalà (A50470/2003).

—

Betänkande om kommissionens meddelande "Rambestämmelser för EU:s tillsynsmyndigheter" (KOM(2002) 718 — C5-0203/2003 — 2003/2089(INI)) — utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Almeida Garrett (A5-0471/2003).

—

* Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 90/435/EEG om
ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i
olika medlemsstater (KOM(2003) 462 — C5-0427/2003 — 2003/0179(CNS)) —
utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Karas (A5-0472/2003).

C 91 E/8

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Måndag 15 december 2003

—

Betänkande om rådets ändrade förslag till Europeiska unionens allmänna budget för
budgetåret 2004 (alla avsnitt) (11357/2003 — C5-0600/2003 — 2003/2001(BUD) —
2003/2002(BUD)); och ändringsskrivelserna nr 1/2004 (14837/2003 — C5-0570/
2003), 2/2004 (14838/2003 — C5-0571/2003) och 3/2004 (14839/2003 — C50572/2003) till förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2004;
Avsnitt I — Europaparlamentet; Avsnitt II — Rådet; Avsnitt III — Kommissionen;
Avsnitt IV — Domstolen; Avsnitt V — Revisionsrätten; Avsnitt VI — Europeiska
ekonomiska och sociala kommittén; Avsnitt VII — Regionkommittéen; Avsnitt VIII(A)
— Europeiska ombudsmannen; Avsnitt VIII(B) — Europeiska datatillsynsmannen —
2003/2001(BUD)) — budgetutskottet. Föredragande: Mulder (A5-0473/2003).

2.2) andrabehandlingsrekommendationer:

—

*** II Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför
antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2001/82/
EG om upprättande av gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel [10951/3/
2003 — C5-0465/2003 – 2001/0254(COD)] — utskottet för miljö, folkhälsa och
konsumentfrågor. Föredragande: Grossetête (A5-0444/2003).

—

*** II Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför
antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2001/83/
EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel [10950/3/2003 — C50464/2003 – 2001/0253(COD)] — utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor.
Föredragande: Grossetête (A5-0446/2003).

—

*** II Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför
antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2001/83/
EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel med avseende på traditionella växtbaserade läkemedel [12754/1/2003 — C5-0519/2003 – 2002/0008(COD)]
— utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor. Föredragande: Nisticò (A5-0452/
2003).

—

*** II Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför
antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om tvätt- och rengöringsmedel
[10595/3/2003 — C5-0521/2003 – 2002/0216(COD)] — utskottet för miljö, folkhälsa
och konsumentfrågor. Föredragande: Nobilia (A5-0455/2003).

—

*** II Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför
antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av kraftvärme på
grundval av efterfrågan på nyttiggjord värme på den inre marknaden för energi och om
ändring av direktiv 92/42/EEG [10345/2/2003 — C5-0444/2003 – 2002/0185(COD)]
— utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi. Föredragande: Glante
(A5-0457/2003).

—

*** II Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför
antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om mätinstrument [9681/4/
2003 — C5-0417/2003 – 2000/0233(COD)] — utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi. Föredragande: Chichester (A5-0458/2003).

—

*** II Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför
antagandet av Europaparlamentets och rådets diretkiv om ansvar för att förebygga och
avhjälpa miljöskador [10933/5/2003 — C5-0445/2003 – 2002/0021(COD)] —
utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Föredragande: Manders (A50461/2003).
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3)

från ledamöterna:
3.1) muntliga frågor inför frågestunden (artikel 43 i arbetsordningen):
—

Nogueira Román Camilo, Alavanos Alexandros, Posselt Bernd, Martínez Martínez Miguel
Angel, Bushill-Matthews Philip, Cappato Marco, Bergaz Conesa María Luisa, Izquierdo
Rojo María, Zacharakis Christos, Medina Ortega Manuel, Newton Dunn Bill, Seppänen
Esko Olavi, Casaca Paulo, Dupuis Olivier, Busk Niels, Souladakis Ioannis, De Rossa
Proinsias, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Patakis Ioannis, Alyssandrakis Konstantinos,
Korakas Efstratios, Martin Hans-Peter, Sacrédeus Lennart, Newton Dunn Bill, Zabell
Theresa, Martin Hans-Peter, Posselt Bernd, Hedkvist Petersen Ewa, Bowis John, Zorba
Myrsini, McKenna Patricia, Staes Bart, Turmes Claude, Nogueira Román Camilo,
Alavanos Alexandros, Ebner Michl, Bushill-Matthews Philip, Thors Astrid, Moraes
Claude, Dhaene Jan, de Roo Alexander, Ortuondo Larrea Josu, Karamanou Anna, Purvis
John, Martínez Martínez Miguel Angel, Folias Christos, Patakis Ioannis, Cappato Marco,
Izquierdo Rojo María, Malmström Cecilia, Medina Ortega Manuel, Seppänen Esko Olavi,
Martin David W., Casaca Paulo, Dupuis Olivier, Mantovani Mario, Paulsen Marit,
Grönfeldt Bergman Lisbeth, Marinos Ioannis, Alyssandrakis Konstantinos, Herranz
García María Esther, Souladakis Ioannis, De Rossa Proinsias, Pérez Álvarez Manuel,
Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Riis-Jørgensen Karin, Ayuso González María del Pilar,
Paasilinna Reino, Sacrédeus Lennart, Garriga Polledo Salvador, Redondo Jiménez Encarnación

3.2) resolutionsförslag (artikel 48 i arbetsordningen):
—

Cristiana Muscardini om ursprungsmärkning av importerade varor (B5-0533/2003)
hänvisat till

—

ansvarigt utskott:
rådgivande utskott:

ITRE
JURI

Franz Turchi om att främja, värna och stödja terapi- och rehabiliteringsverksamhet med
hästen som arbetsredskap (hippoterapi) (B5-0542/2003)
hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

3.3) förslag till ändring av arbetsordningen (artikel 181 i arbetsordningen):
—

Caroline Jackson om tillägg av en ny artikel 53a (B5-0534/2003)
hänvisat till

4)

5)

ansvarigt utskott:

AFCO

från förlikningskommittén:
—

Förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets förordning om
införande av gemensamma regler om kompensation och assistans till flygpassagerare vid
nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande
av förordning (EEG) nr 295/91 (PE-CONS 3676/2003 — C5-0518/2003 – 2001/0305(COD))

—

Förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets förordning om
inrättande av ett tillfälligt poängsystem för transittransporter med tunga lastbilar som reser
genom Österrike 2004 inom ramen för en hållbar transportpolitik (PE-CONS 3689/2003 —
C5-0562/2003 — 2001/0310(COD))

från Europaparlamentets delegation till förlikningskommittén:
—

***III Betänkande om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och
rådets förordning om införande av gemensamma regler om kompensation och assistans till
passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om
upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 [PE-CONS 3676/2003 — C5-0518/2003 —
2001/0305(COD)]. Föredragande: Giorgio Lisi (A5-0464/2003)
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—

5.

***III Betänkande om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och
rådets förordning om inrättande av ett tillfälligt poängsystem för tunga lastbilar som reser
genom Österrike inom ramen för en hållbar transportpolitik[PE-CONS 3689/2003 — C50562/2003 — 2001/0310(COD)]. Föredragande: Paolo Costa (A5-0475/2003)

Avtalstexter översända av rådet

Rådet hade översänt vidimerade kopior av följande dokument:
—

Rättelseprotokoll till avtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskapen och
dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan

—

Samarbetsavtal om ett civilt globalt system för satellitnavigering (Global Navigation Satellite System)
(GNSS) – Galileo mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och Folkrepubliken Kinas
regering

—

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Lettland om ett informationsförfarande
beträffande tekniska föreskrifter och föreskrifter för informationssamhällets tjänster

—

Avtal om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationens regering

—

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Monaco om tillämpning av vissa gemenskapsrättsakter på Furstendömet Monacos territorium

—

A.G. Avtal om Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands,
Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens deltagande i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

6.

Framställningar

Följande framställningar som tagits upp i registret under nedanstående datum hade, i enlighet med artikel
174.5 i arbetsordningen, hänvisats till behörigt utskott:
2 december 2003
Nikolaos Polychronidis (nr 1178/2003),
Javier Vidaur Otegui (nr 1179/2003),
Fernando García Granell (nr 1180/2003),
Christian Alberto Juan Saladino (nr 1181/2003),
Mouloud Talbi (nr 1182/2003),
Nerea Iturriaga Arregi (nr 1183/2003),
Isaac Ibáñez García (nr 1184/2003),
Ernesto Aurelio Vandama Puentes (Asociación Cubana Española (ACE) de Madrid y Ámbito Nacional)
(nr 1185/2003),
Brigitte Verhauwaert (nr 1186/2003),
Marie-France Chinault (Coordination des Collectifs Marée Noire) (nr 1187/2003),
Jacques Bourdot (nr 1188/2003),
Israel Marek Andrzej (nr 1189/2003),
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Jennifer Chevereau (ECPM) (nr 1190/2003),
Gérard Peyre (nr 1191/2003),
Annick Van Verckhove (nr 1192/2003),
Paul Schweitzer (nr 1193/2003),
Bernard Abt (nr 1194/2003),
Paolo Sanviti (Centrio Prevenzione Crisi Socioculturali) (nr 1195/2003),
Paolo Sanviti (Centro Prevenzione Crisi Socioculturali) (nr 1196/2003),
Paolo Sanviti (Centro Prevenzione Crisi Socioculturali) (nr 1197/2003),
Cristina Amoroso (INARS Ciociaria) (nr 1198/2003),
Ana Grilo (nr 1199/2003),
Gabriele Lang (Tierhilfe & Verbraucherschutz international e.V.) (nr 1200/2003),
Markus Meyer (nr 1201/2003),
Brigitte Peter (nr 1202/2003),
Am Phy (nr 1203/2003),
Ingeborg Heide (nr 1204/2003),
Gerhard Bayer (Bundeverband Deutscher Eisenbahn-Freunde e.V.) (nr 1205/2003),
Bernhard Sachse (nr 1206/2003),
Paolo Uricchio (nr 1207/2003),
Harald Kornberger (nr 1208/2003),
Guenther Reichert (nr 1209/2003),
Alfred Tadros Youssef (nr 1210/2003),
Bernhard Bockenkamp (nr 1211/2003),
Heinz Meinke (Heinz Meinke & Co. Immobilienmakler) (nr 1212/2003),
Isabel Dykes och Ioannis Mylonopoulos (nr 1213/2003),
Brian Francis Hannon (Association of Lough Neagh Fisher Families) (nr 1214/2003),
Loretta Oke (nr 1215/2003),
Theo Gevers (nr 1216/2003),
Sandra Edwards (Voice 4 dogs Animal Welfare Organisation) (med ytterligare 242 underskrifter) (nr 1217/
2003),
John Benson (nr 1218/2003),
Brian O'Connell (nr 1219/2003),
Kartar S. Badsha (Environmental Law Centre) (nr 1220/2003),
Jouni Ahokangas (nr 1221/2003),
Dekker (nr 1222/2003),
Monica Refinetti (nr 1223/2003),
Kaj Nyman (nr 1224/2003),
Evangelische Kirchengemeinde Eupen/Neu-Moresnet (med 43 underskrifter) (nr 1225/2003).
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12 december 2003
Spiros Karpouzis (nr 1226/2003),
Vassilis Papadopoulos (nr 1227/2003),
Theodore Panayiotopoulos (nr 1228/2003),
Dimitris Antonio Karlovassitis (nr 1229/2003),
Stefanos Kouniados (Ecologiki Kinisi Kalamatas) (nr 1230/2003),
Minas Simeonidis (nr 1231/2003),
Vasilios Panagiotidis (nr 1232/2003),
Ioannis Lambrou (nr 1233/2003),
Marios Kypriotakis (nr 1234/2003),
Eleftherios Tsiolis Gourmentzas (nr 1235/2003),
Stavros Pappas (nr 1236/2003),
Panagiota Evangelopoulou (nr 1237/2003),
Panagiota Evangelopoulou (nr 1238/2003),
Nilkos. A. Kyrtatos (nr 1239/2003),
Vladimiros Damianidis (nr 1240/2003),
Alexandros Choyroyzidis (nr 1241/2003),
Dimitrios Podidas (nr 1242/2003),
Georgios Prassas (nr 1243/2003),
Alfonso Garnelo Mariñas (nr 1244/2003),
José Luis Ferrer Galve (nr 1245/2003),
Michel Berthélémy (nr 1246/2003),
MonsieurRaymond Chaumont (Génération Ecologie) (nr 1247/2003),
Alexandre Siegwald (nr 1248/2003),
Abdellah Derradj (nr 1249/2003),
Odile Wattel De Croizant (nr 1250/2003),
Maurizio Adamo Braccini (nr 1251/2003),
Paolo Sanviti (Centro Prevenzione Crisi Socioculturali) (nr 1252/2003),
Paolo Santivi (Centro Prevenzione Crisi Socioculturali) (nr 1253/2003),
Paolo Sanviti (Centro Prevenzione Crisi Socioculturali) (nr 1254/2003),
Annamaria Caserini (DS) (nr 1255/2003),
Ornella Erminio (nr 1256/2003),
Mario Vogna (nr 1257/2003),
Filippo A. Di Quattro (Engelhard Italiana S.p.A.) (nr 1258/2003),
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Rocco Margapoti (Comitati di Quartiere di Case Rosse e Settecamini) (nr 1259/2003),
Jorge Miguel Fernandes Vilela (nr 1260/2003),
José Rui Mendes De Brito (nr 1261/2003),
Michaela Carl-Hohenbalken (nr 1262/2003),
Helene Nolte (nr 1263/2003),
Johannes Brinkrolf (nr 1264/2003),
Johannes Brinkrolf (nr 1265/2003),
Peter Lintner (nr 1266/2003),
Peter Knoll (nr 1267/2003),
Dekker (nr 1268/2003),
Julia Schmildt Bolgar (nr 1269/2003),
Martin Hecher (nr 1270/2003),
Bernhild Müller (nr 1271/2003),
Sevket Yilmaz (nr 1272/2003),
Cornelia Haak (nr 1273/2003),
Fritz Hablitzel (nr 1274/2003),
Martina och Jürgen Gerlach (nr 1275/2003),
Anny Wolf (nr 1276/2003),
Margaret Pryke (med ytterligare 4300 underskrifter) (nr 1277/2003),
Margot Selin (nr 1278/2003),
Mark Duchamp (Asociación cultural y ecologista de Calpe) (nr 1279/2003),
Jer Cronin (nr 1280/2003),
Annie McNamara (nr 1281/2003),
John Duffy (nr 1282/2003),
Timo Jalkanen (nr 1283/2003),
Cees J. Freeke (nr 1284/2003),
Bert Snijder (nr 1285/2003),
Ulrik Bergman (nr 1286/2003),
Tony Constable (nr 1287/2003).

7.

Anslagsöverföringar

Budgetutskottet har granskat
SEK(2003)1256 slutlig).

förslaget

till

anslagsöverföring

nr

34/2003

(C5-0523/2003

—
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Utskottet har, i enlighet med artiklarna 24.3 och 181.1 i budgetförordningen av den 25 juni 2002,
beslutat att avvisa förslaget.

*
*
Budgetutskottet har granskat
SEK(2003)1257 slutlig).

förslaget

till

*

anslagsöverföring

nr

36/2003

(C5-0524/2003

—

Utskottet har, i enlighet med artiklarna 24.3 och 181.1 i budgetförordningen av den 25 juni 2002,
beslutat att godkänna överföringen enligt följande fördelning:

AVSÄNDARKONTO
Kapitel B5-82 — Rättsligt samarbete och polissamarbete — brottsbekämpning
— Artikel B5-820 — Utbildnings-, utbytes- och samarbetsprogram avseende
rättsliga och inrikes frågor

BB

– 1 400 000 EUR

BB

– 50 000 EUR

BB

1 450 000 EUR

Kapitel B5-85 — Respekt för de grundläggande rättigheterna inom Europeiska
unionen
— Artikel B5-850 — Forsknings- och utvärderingsprogram om respekten för de
grundläggande rättigheterna
MOTTAGARKONTO
Kapitel B5-80 — Bekämpning av diskriminering, social utslagning och dålig
behandling
— Artikel B5-802 — Åtgärder för att motverka våld mot barn, ungdomar oh
kvinnor

*
*
Budgetutskottet har granskat
SEK(2003)1373 slutlig).

förslaget

till

*

anslagsöverföring

nr

38/2003

(C5-0569/2003

—

Utskottet har efter att ha mottagit rådets yttrande beslutat att i enlighet med artiklarna 24.3 och 181.1 i
budgetförordningen av den 25 juni 2002 godkänna överföringen enligt följande fördelning:

AVSÄNDARKONTO
Kapitel B0-23 — Reserv för garantier
— Artikel B0-230 — Reserv för lån och lånegarantier till förmån för och i
tredje land

IDA

– 2 250 000 EUR

IDA

2 250 000 EUR

MOTTAGARKONTO
Kapitel B0-24 — Inbetalningar till garantifonden
— Artikel B0-240 — Inbetalningar till Garantifonden i samband med nya
transaktioner

*
*
Budgetutskottet har granskat
SEK(2003)1323 slutlig).

förslaget

till

*

anslagsöverföring

nr

39/2003

(C5-0546/2003

—
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Utskottet har, i enlighet med artiklarna 24.3 och 181.1 i budgetförordningen av den 25 juni 2002,
beslutat att godkänna överföringen enligt följande fördelning:
AVSÄNDARKONTO
Kapitel B5-70 — Transportnät
— Artikel B5-700 — Finansiellt stöd till projekt av gemensamt intresse för det
transeuropeiska transportnätet

ÅB
BB

– 18 000 000 EUR
– 18 000 000 EUR

ÅB
BB

18 000 000 EUR
18 000 000 EUR

MOTTAGARKONTO
Kapitel B5-73 — Andel i riskkapitalfonden
— Artikel B5-730 — Andel i riskkapitalfonder för transeuropeiska nät

*
*
Budgetutskottet har granskat
SEK(2003)1282 slutlig).

förslaget

till

*

anslagsöverföring

nr

40/2003

(C5-0540/2003

—

Utskottet har, i enlighet med artiklarna 24.3 och 181.1 i budgetförordningen av den 25 juni 2002,
beslutat att godkänna överföringen enligt följande fördelning:
AVSÄNDARKONTO
Kapitel B5-30 — Strategiska genomförandeåtgärder
— Artikel B5-300 — Strategiskt program för den inre marknaden
— Punkt B5-3001 — Genomförande och utveckling av den inre marknaden

ÅB

– 4 000 000 EUR

ÅB

4 000 000 EUR

MOTTAGARKONTO
Kapitel B5-84 — Införlivande av Schengenregelverket
— Artikel B5-840 — Schengen

*
*
Budgetutskottet har granskat
SEK(2003)1324 slutlig).

förslaget

till

*

anslagsöverföring

nr

42/2003

(C5-0552/2003

—

Utskottet har, i enlighet med artiklarna 24.3 och 181.1 i budgetförordningen av den 25 juni 2002,
beslutat att godkänna överföringen enligt följande fördelning:
AVSÄNDARKONTO
Kapitel B0-40 — Avsättningar
— Artikel B4-303 — Skydd av skogar

ÅB
BB

– 13 000 000 EUR
– 7 500 000 EUR

ÅB
BB

13 000 000 EUR
7 500 000 EUR

MOTTAGARKONTO
Kapitel B4-30 — Åtgärder på miljöområdet
— Artikel B4-303 — Skydd av skogar

*
*

*
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Budgetutskottet har granskat
SEK(2003)1337 slutlig).

förslaget

till

anslagsöverföring

nr

43/2003

(C5-0553/2003

—

Utskottet har, i enlighet med artiklarna 24.3 och 181.1 i budgetförordningen, beslutat att godkänna
överföringen enligt följande fördelning:
AVSÄNDARKONTO
Kapitel B0-40 — Avsättningar
— Artikel B5-331 — Informationssamhället

ÅB

– 8 000 000 EUR

ÅB

8 000 000 EUR

MOTTAGARKONTO
Kapitel B5-33 — Främjande av informationssamhället: Åtgärder till förmån för
medborgarna
— Artikel B5-331 — Informationssamhället

8.

Arbetsplan

Nästa punkt på föredragningslistan var fastställandet av arbetsplanen.
Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden december II 2003 (PE 338.624/
PDOJ) hade delats ut.
Sammanträdena den 15-18 december 2003
—

Ingen ändring föreslagen

Talare: Mihail Papayannakis för GUE/NGL-gruppen begärde att andrabehandlingsrekommendation Manders
(A5-0461/2003) (punkt 6 i det slutgiltiga förslaget till föredragningslista), som skulle tas upp till omröstning
på tisdagen, skulle tas upp till omröstning på torsdagen. (Talmannen påpekade att denna begäran inte hade
framlagts inom tidsfristen som anges i artikel 111.1 i arbetsordningen).
Talare: Johannes (Hannes) Swoboda för PSE-gruppen, och Malcolm Harbour för PPE-DE-gruppen gjorde
inlägg om dennna begäran och Toine Manders, föredragande, föreslog att omröstningen skulle äga rum på
onsdagen istället för på torsdagen.
Talare: Françoise Grossetête gjorde ett inlägg om de omröstningar om andrabehandlingsrekommendationerna som skulle äga rum på torsdagen.
Talmannen konstaterade att ingen motsatte sig föredragandens förslag och beslutade att denna andrabehandlingsrekommendation skulle tas upp till omröstning på onsdagen.
Arbetsplanen var därmed fastställd.

9.

Välkomsthälsning

Talmannen välkomnade å parlamentets vägnar en delegation från Rumäniens senat, som hade tagit plats
på åhörarläktaren. Delegation leddes av Nicolae Patru, ordförande för jordbruksutskottet.
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10. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 121a i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att
uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:
Martin Schulz, Christopher J.P. Beazley, Olga Zrihen, Charles Tannock, Joan Vallvé, Robert J.E. Evans, Neil
MacCormick, Niall Andrews, Giacomo Santini, Ilda Figueiredo, Françoise Grossetête, Martine Roure, dessa
två om Robert J.E. Evans inlägg, Roger Helmer, Véronique De Keyser, David Sumberg, Konstantinos
Alyssandrakis, Roy Perry, Efstratios Korakas om Christopher J.P. Beazleys inlägg, Koldo Gorostiaga
Atxalandabaso och Marcelino Oreja Arburúa.

11. Mänskliga vävnader och celler ***II (debatt)
Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om att fastställa kvalitets- och säkerhetsnormer för donation, tillvaratagande,
kontroll, bearbetning, konservering, förvaring och distribution av mänskliga vävnader och celler [10133/3/
2003 — C5-0416/2003 — 2002/0128(COD)] — Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor.
Föredragande: Peter Liese (A5-0387/2003).
Peter Liese redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.
Talare: David Byrne (ledamot av kommissionen).
Talare: Eija-Riitta Anneli Korhola för PPE-DE-gruppen, David Robert Bowe för PSE-gruppen, och Frédérique
Ries för ELDR-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: James L.C. PROVAN
Vice talman
Talare: Gérard Caudron för GUE/NGL-gruppen, Seán Ó Neachtain för UEN-gruppen, Johannes (Hans)
Blokland för EDD-gruppen, Caroline F. Jackson (ordförande för utskottet ENVI), Minerva Melpomeni
Malliori och David Byrne.
Talmannen förklarade debatten avslutad.
Omröstning: protokollet, 16.12.2003, punkt 23.

12. Uppköpserbjudanden ***I (debatt)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om uppköpserbjudanden [KOM(2002)
534 — C5-0481/2002 — 2002/0240(COD)] — Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden.
Föredragande: Klaus-Heiner Lehne (A5-0469/2003). Föredragande av yttrande (artikel 162a i arbetsordningen): Christopher Huhne, utskottet ECON.
Talare: Frits Bolkestein (ledamot av kommissionen).
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Klaus-Heiner Lehne redogjorde för betänkandet.

Talare: Christopher Huhne (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Ieke van den Burg (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Giles Bryan Chichester (föredragande av yttrande från utskottet
ITRE), Francesco Fiori för PPE-DE-gruppen, Luis Berenguer Fuster för PSE-gruppen, Willy C.E.H. De Clercq
för ELDR-gruppen, Herman Schmid för GUE/NGL-gruppen, Neil MacCormick för Verts/ALE-gruppen, och
William Abitbol för EDD-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Alonso José PUERTA
Vice talman
Talare: Benedetto Della Vedova, grupplös, Inglewood, Evelyne Gebhardt, Olle Schmidt, Ilda Figueiredo,
Theodorus J.J. Bouwman, Rijk van Dam, Bruno Gollnisch, Renato Brunetta, Lisbeth Grönfeldt Bergman
och Frits Bolkestein.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: protokollet, 16.12.2003, punkt 24.

13. Mervärdesskatt på tjänster som tillhandahålls inom postsektorn * (debatt)
Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 77/388/EEG beträffande mervärdesskatt
på tjänster som tillhandahålls inom postsektorn [KOM(2003) 234 — C5-0227/2003 — 2003/0091(CNS)]
— Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Olle Schmidt (A5-0467/2003).

Talare: Frits Bolkestein (ledamot av kommissionen).

Olle Schmidt redogjorde för betänkandet.

Talare: Markus Ferber (föredragande av yttrande från utskottet RETT), Astrid Lulling för PPE-DE-gruppen,
Erik Meijer för GUE/NGL-gruppen, Manuel António dos Santos och Arlette Laguiller.

ORDFÖRANDESKAP: José PACHECO PEREIRA
Vice talman
Talare: Astrid Lulling gjorde ett inlägg och ställde en fråga till kommissionen som Frits Bolkestein
besvarade.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: protokollet, 16.12.2003, punkt 25.
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14. Miljöansvar ***II (debatt)
Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador [10933/5/2003 —
C5-0445/2003 — 2002/0021(COD)] — Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Föredragande: Toine Manders (A5-0461/2003).
Toine Manders redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.
Talare: Frits Bolkestein (ledamot av kommissionen).
Talare: Angelika Niebler för PPE-DE-gruppen, Evelyne Gebhardt för PSE-gruppen, Astrid Thors för ELDRgruppen, Mihail Papayannakis för GUE/NGL-gruppen, Paul A.A.J.G. Lannoye för Verts/ALE-gruppen, Bent
Hindrup Andersen för EDD-gruppen, Ward Beysen, grupplös, Giuseppe Gargani, Bill Miller, Neil MacCormick, Georges Berthu, Marcelino Oreja Arburúa, Ioannis Koukiadis, Alexander de Roo, Ian Twinn, Othmar
Karas och Marianne L.P. Thyssen.
ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA
Vice talman
Talare: Cristina García-Orcoyen Tormo, Paolo Bartolozzi och Frits Bolkestein.
Talmannen förklarade debatten avslutad.
Omröstning: protokollet, 17.12.2003, punkt 7.

15. Säten, fästanordningarna för dessa och huvudstöd ***I (debatt)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 74/408/
EEG om motorfordon vad avser säten, fästanordningarna för dessa och huvudstöd [KOM(2003) 361 —
C5-0283/2003 — 2003/0128(COD)] — Utskottet för regionalpolitik, transport och turism. Föredragande:
Dieter-Lebrecht Koch (A5-0418/2003).
Talare: Erkki Liikanen (ledamot av kommissionen).
Dieter-Lebrecht Koch redogjorde för betänkandet.
Talare: Mark Francis Watts för PSE-gruppen.
Talmannen förklarade debatten avslutad.
Omröstning: protokollet, 17.12.2003, punkt 13.

16. Föredragningslista för nästa sammanträde
Föredragningslistan för nästa sammanträde var fastställd (”Föredragningslista” PE 338.624/OJMA).

17. Avslutande av sammanträdet
Sammanträdet avslutades kl. 21.30.
Julian Priestley

Alejo Vidal-Quadras Roca

Generalsekreterare

Vice talman
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NÄRVAROLISTA
Följande skrev på:
Aaltonen, Abitbol, Adam, Nuala Ahern, Ainardi, Alyssandrakis, Andersen, Andersson, Andreasen, AndréLéonard, Andrews, Andria, Angelilli, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins, Auroi, Averoff, Avilés Perea,
Ayuso González, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Banotti, Barón Crespo, Bartolozzi, Bastos, Bayona de
Perogordo, Beazley, Belder, Berend, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Bernié, Berthu,
Bertinotti, Beysen, Bigliardo, Blak, Blokland, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Boogerd-Quaak, Booth,
Bordes, van den Bos, Boselli, Boudjenah, Boumediene-Thiery, Bourlanges, Bouwman, Bowe, Bowis,
Bradbourn, Bremmer, Brie, Brok, Brunetta, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Butel,
Callanan, Calò, Camisón Asensio, Campos, Camre, Cappato, Cardoso, Carlotti, Carnero González, Carrilho,
Casaca, Caudron, Caullery, Cauquil, Cederschiöld, Celli, Cercas, Ceyhun, Chichester, Claeys, Coelho, CohnBendit, Collins, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Cornillet, Corrie, Cox, Crowley, Cushnahan, van Dam,
Darras, Dary, Daul, De Clercq, Decourrière, De Keyser, Dell'Alba, Della Vedova, De Mita, Deprez, De Rossa,
De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, Dhaene, Di Lello Finuoli, Dillen, Dimitrakopoulos, Doorn,
Dover, Doyle, Dührkop Dührkop, Duff, Duhamel, Duin, Dupuis, Dybkjær, Echerer, El Khadraoui, Elles,
Eriksson, Esclopé, Ettl, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert J.E. Evans, Färm, Farage, Ferber, Fernández
Martín, Ferrández Lezaun, Ferrer, Figueiredo, Fiori, Fitzsimons, Flautre, Florenz, Ford, Formentini, Foster,
Fourtou, Fraisse, Frassoni, Friedrich, Gahler, Gahrton, Galeote Quecedo, Garaud, García-Orcoyen Tormo,
Gargani, Garot, Garriga Polledo, de Gaulle, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado,
Glante, Glase, Gobbo, Goebbels, Goepel, Görlach, Gollnisch, Gomolka, Goodwill, Gorostiaga
Atxalandabaso, Gouveia, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Gröner, Grönfeldt Bergman, Grossetête,
Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hager, Harbour, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedkvist
Petersen, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Herzog, Honeyball, Hortefeux, Howitt,
Huhne, van Hulten, Hume, Hyland, Iivari, Imbeni, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo
Rojo, Jackson, Jean-Pierre, Jeggle, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jové Peres, Karamanou, Karas, Karlsson, Katiforis,
Kaufmann, Keppelhoff-Wiechert, Keßler, Khanbhai, Kindermann, Glenys Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß,
Knolle, Koch, Konrad, Korakas, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Kreissl-Dörfler, Krivine,
Kronberger, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lagendijk, Laguiller, Lalumière, Lamassoure, Lambert, Lang, Lange,
Langen, Langenhagen, Lannoye, de La Perriere, Lavarra, Lehne, Leinen, Liese, Linkohr, Lipietz, Lisi, Lulling,
Lynne, Maaten, McAvan, McCarthy, McCartin, MacCormick, McKenna, McNally, Malliori, Malmström,
Manders, Manisco, Erika Mann, Thomas Mann, Marchiani, Marinho, Marini, Marinos, Markov, Marques,
David W. Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Mastorakis, Mathieu, MatikainenKallström, Mauro, Hans-Peter Mayer, Xaver Mayer, Mayol i Raynal, Medina Ortega, Meijer, Mendiluce
Pereiro, Menéndez del Valle, Menrad, Messner, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Mombaur,
Monsonís Domingo, Moraes, Morgan, Morillon, Müller, Mulder, Murphy, Muscardini, Mussa, Musumeci,
Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Naranjo Escobar, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson of
Winterbourne, Niebler, Nisticò, Nobilia, Nogueira Román, Nordmann, Obiols i Germà, Ojeda Sanz, Ó
Neachtain, Onesta, Oreja Arburúa, Ortuondo Larrea, Paasilinna, Pacheco Pereira, Pack, Papayannakis,
Pastorelli, Patakis, Paulsen, Pérez Álvarez, Pérez Royo, Perry, Pesälä, Pex, Piecyk, Piétrasanta, Piscarreta,
Pisicchio, Podestà, Poettering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Poos, Posselt, Prets, Procacci, Pronk, Provan,
Puerta, Purvis, Queiró, Radwan, Randzio-Plath, Rapkay, Raymond, Redondo Jiménez, Ribeiro e Castro,
Ries, Riis-Jørgensen, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rodríguez Ramos, de Roo, Roth-Behrendt, Rothe,
Rothley, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Ruffolo, Sacconi, Sacrédeus, Saint-Josse, Sakellariou, Salafranca
Sánchez-Neyra, Sandberg-Fries, Sandbæk, Santer, Santini, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Sbarbati,
Scapagnini, Scarbonchi, Schaffner, Scheele, Schleicher, Gerhard Schmid, Herman Schmid, Olle Schmidt,
Schmitt, Schnellhardt, Jürgen Schröder, Schulz, Schwaiger, Segni, Seppänen, Sichrovsky, Simpson, Sjöstedt,
Skinner, Smet, Soares, Sörensen, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stauner, Stenmarck,
Sterckx, Stihler, Stockmann, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Swiebel, Swoboda, Sørensen,
Tajani, Tannock, Theato, Theorin, Thomas-Mauro, Thorning-Schmidt, Thors, Thyssen, Titford, Titley, Torres
Marques, Trakatellis, Trentin, Tsatsos, Turchi, Turmes, Twinn, Uca, Väyrynen, Valdivielso de Cué, Vallvé,
Van Hecke, Van Orden, Varaut, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vattimo, Veltroni, van Velzen, Vermeer,
Vidal-Quadras Roca, Villiers, Virrankoski, Voggenhuber, Volcic, Wachtmeister, Wallis, Walter, Watson,
Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Whitehead, von Wogau, Wuermeling, Wuori, Wurtz, Wyn, Wynn, Zabell,
Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen.
Observatörer
Bekasovs, Biela, Bielan, Bonnici, Chronowski, Zbigniew Chrzanowski, Cybulski, Drzęźla, Filipek, GrzebiszNowicka, Ilves, Iwiński, Jakič, Kiršteins, Kłopotek, Klukowski, Kowalska, Kriščiūnas, Kroupa Daniel,
Kuzmickas, Kvietkauskas, Landsbergis, Laštůvka, Lepper, Libicki, Litwiniec, Lydeka, Łyżwiński, Maldeikis,
Matsakis, Peterle Alojz, Pospíšil, Protasiewicz, Reiljan Janno, Rutkowski, Savi, Siekierski, Szczygło, Tomaka,
Tomczak, Vaculík, Valys, Vareikis, Vella, Wiśniowska, Wittbrodt, Zahradil, Żenkiewicz.
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PROTOKOLL

(2004/C 91 E/02)

SAMMANTRÄDETS GÅNG
ORDFÖRANDESKAP: Pat COX
Talman

1.

Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.10.

2.

Debatt om kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska
och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 50 i arbetsordningen, begärt
en debatt om följande resolutionsförslag:
I. GEORGIEN
—

Anne André-Léonard för ELDR-gruppen: Georgien: presidents- och parlamentsval (B5-0547/
2003), + 1

—

Demetrio Volcic och Margrietus J. van den Berg för PSE-gruppen: Georgien: presidents- och
parlamentsval (B5-0550/2003), +

—

Bastiaan Belder för EDD-gruppen: Georgien: presidents- och parlamentsval (B5-0554/2003), +

—

Helmuth Markov för GUE/NGL-gruppen: Georgien (B5-0556/2003), +

—

Per Gahrton, Marie Anne Isler Béguin och Miquel Mayol i Raynal för Verts/ALE-gruppen:
Georgien (B5-0560/2003), +

—

Marielle De Sarnez, Bernd Posselt och Ursula Schleicher för PPE-DE-gruppen: Georgien: presidents- och parlamentsval (B5-0566/2003). +

II. FILIPPINERNA: UPPHÄVANDE AV MORATORIUM FÖR DÖDSSTRAFF
—

Bob van den Bos för ELDR-gruppen: Upphävande av moratorium för dödsstraff på Filippinerna
(B5-0545/2003), +

—

Margrietus J. van den Berg för PSE-gruppen: Upphävande av moratorium för dödsstraff på
Filippinerna (B5-0551/2003), +

—

Giuseppe Di Lello Finuoli och Lucio Manisco för GUE/NGL-gruppen: Upphävande av moratorium
för dödsstraff på Filippinerna (B5-0557/2003), +

—

Patricia McKenna och Matti Wuori för Verts/ALE-gruppen: Upphävande av moratorium för
dödsstraff på Filippinerna (B5-0562/2003), +
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—

Bernd Posselt och Ilkka Suominen för PPE-DE-gruppen: Upphävande av moratorium för dödsstraff
på Filippinerna (B5-0567/2003), +

—

Cristiana Muscardini och Luís Queiró för UEN-gruppen: Upphävande av moratorium för dödsstraff på Filippinerna (B5-0569/2003). +

III. MOLDAVIEN
—

Ole Andreasen, Anne André-Léonard och Bob van den Bos för ELDR-gruppen: Moldavien (B50546/2003), +

—

Bastiaan Belder för EDD-gruppen: Moldavien (B5-0555/2003), +

—

Giuseppe Di Lello Finuoli och Helmuth Markov för GUE/NGL-gruppen: Moldavien (B5-0558/
2003), +

—

Jan Marinus Wiersma för PSE-gruppen: Det politiska läget i Moldavien (B5-0559/2003), +

—

Marie Anne Isler Béguin och Elisabeth Schroedter för Verts/ALE-gruppen: Det politiska läget i
Moldavien (B5-0561/2003), +

—

Michael Gahler, Bernd Posselt, Lennart Sacrédeus och Charles Tannock för PPE-DE-gruppen:
Moldavien (B5-0568/2003). +

Talartiden fördelades i enlighet med artikel 120 i arbetsordningen.Preliminära titlar är markerade med +

3.

Europeiska rådet/Regeringskonferensen/Italienska ordförandeskapet (uttalanden följda av debatt)

Rapport från Europeiska rådet och uttalande av kommissionen: Europeiska rådets möte (Bryssel den 1213 december 2003)
Uttalanden av rådet och kommissionen: Stats- och regeringschefernas toppmöte om regeringskonferensen
(Bryssel den 12-13 december 2003)
Uttalande av rådets tjänstgörande ordförande: Italienska ordförandeskapets verksamhet
Parlamentets talman inledde med att kortfattat redogöra för de frågor han, å parlamentets vägnar, hade
tagit upp med Europeiska rådet och vid regeringskonferensen.
Silvio Berlusconi (rådets tjänstgörande ordförande) och Romano Prodi (kommissionens ordförande) gjorde
uttalanden.
Talare: Hans-Gert Poettering för PPE-DE-gruppen, Enrique Barón Crespo för PSE-gruppen, Graham R.
Watson för ELDR-gruppen, Francis Wurtz för GUE/NGL-gruppen, Monica Frassoni för Verts/ALE-gruppen,
Cristiana Muscardini för UEN-gruppen, William Abitbol för EDD-gruppen, Marco Pannella, grupplös,
Jonathan Evans, Giorgio Napolitano, Andrew Nicholas Duff, Fausto Bertinotti, Johannes Voggenhuber,
Charles Pasqua, Jens-Peter Bonde, Francesco Enrico Speroni, Elmar Brok, Klaus Hänsch, Francesco Rutelli,
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josu Ortuondo Larrea, Georges Berthu, Gerardo Galeote Quecedo, Richard
Corbett, Giorgio Calò, Camilo Nogueira Román, Íñigo Méndez de Vigo, Martin Schulz, Francesco Fiori,
Pervenche Berès, Ilkka Suominen, Johannes (Hannes) Swoboda, Othmar Karas, Carlos Carnero González,
Markus Ferber, Carlos Lage, Philippe Morillon, Giorgos Katiforis, Antonio Tajani, Pasqualina Napoletano,
Silvio Berlusconi, Monica Frassoni som ställde en fråga till kommissionen, och Romano Prodi som i
början av sitt anförande besvarade Monica Frassonis fråga.

15.4.2004

15.4.2004

Europeiska unionens officiella tidning

SV

C 91 E/23
Tisdag 16 december 2003

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 37.2 i arbetsordningen):
a)

b)

Regeringskonferensen:
—

Jonathan Evans, Robert Atkins, Richard A. Balfe, Christopher J.P. Beazley, John Bowis, Philip
Charles Bradbourn, Philip Bushill-Matthews, Martin Callanan, John Alexander Corrie, Nirj Deva,
Den Dover, James E.M. Elles, Jacqueline Foster, Robert Goodwill, Daniel J. Hannan, Malcolm
Harbour, Christopher Heaton-Harris, Roger Helmer, Caroline F. Jackson, Bashir Khanbhai,
Timothy Kirkhope, Edward H.C. McMillan-Scott, James Nicholson, Neil Parish, James L.C.
Provan, Struan Stevenson, Stockton, Robert William Sturdy, David Sumberg, Charles Tannock,
Geoffrey Van Orden och Theresa Villiers, om stats- och regeringschefernas möte vid regeringskonferensen (Bryssel, 12-13 december 2003) (B5-0535/2003),

—

Enrique Barón Crespo, Klaus Hänsch, Giorgio Napolitano och Richard Corbett för PSE-gruppen,
om resultatet av regeringskonferensen (B5-0573/2003),

—

Hans-Gert Poettering, Francesco Fiori, Elmar Brok och Íñigo Méndez de Vigo för PPE-DEgruppen, om resultaten från regeringskonferensen (B5-0574/2003),

—

Andrew Nicholas Duff för ELDR-gruppen, om regeringskonferensens möte i Bryssel den 1213 december 2003 (B5-0575/2003),

—

Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni och Neil MacCormick för Verts/ALE-gruppen, om
resultatet av regeringskonferensen (B5-0576/2003),

—

Francis Wurtz för GUE/NGL-gruppen, om resultaten från regeringskonferensen (B5-0579/2003),

—

Charles Pasqua, Cristiana Muscardini och Luís Queiró för UEN-gruppen, om stats- och
regeringschefernas toppmöte om regeringskonferensen (B5-0581/2003).

Europeiska rådet:
—

Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni och Nelly Maes för Verts/ALE-gruppen, om
resultatet av Europeiska rådet i Bryssel den 12-13 december 2003 (B5-0570/2003),

—

Enrique Barón Crespo för PSE-gruppen, om resultatet av Europeiska rådets möte i Bryssel den
12-13 december 2003 (B5-0577/2003),

—

Francis Wurtz för GUE/NGL-gruppen, om slutsatserna från Europeiska rådets möte den
12–13 december 2003 (B5-0578/2003),

—

Andrew Nicholas Duff och Cecilia Malmström för ELDR-gruppen, om resultatet av Europeiska
rådets möte i Bryssel den 12-13 december 2003 (B5-0580/2003),

—

Charles Pasqua, Cristiana Muscardini, Gerard Collins och Luís Queiró för UEN-gruppen, om
Europeiska rådets möte i Bryssel den 12 och 13 december 2003 (B5-0582/2003),

—

Hans-Gert Poettering, Ilkka Suominen, Othmar Karas, Philippe Morillon, Arie M. Oostlander
och Hubert Pirker för PPE-DE-gruppen, om resultatet av Europeiska rådets möte i Bryssel den
12-13 december 2003 (B5-0583/2003).

Talmannen förklarade debatten avslutad.
Omröstning: protokollet, 18.12.2003, punkterna 15 och 20.
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4.

Dataskydd (utnämnande av en europeisk datatillsynsman och en biträdande
datatillsynsman)

Talmannen meddelade att talmanskonferensen under sitt möte den 11 december 2003, i enlighet med
artikel 286 i EG-fördraget och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den
18 december 2000, efter utskottets LIBE förhandlingar, hade godkänt Europaparlamentets och rådets
gemensamma utnämnande av Peter Johan Hustinx till datatillsynsman och av Joaquin Bayo Delgado till
biträdande datatillsynsman.

5.

Undertecknande av det interinstitutionella avtalet ”Bättre lagstiftning”

Talmannen gjorde ett kort uttalande om förhandlingarna som har lett till att det interinstitutionella avtalet
ingåtts och om avtalets mål.
*
*

*

Talmannen Pat Cox, Franco Frattini (rådets tjänstgörande ordförande) och Romano Prodi (kommissionens
ordförande) undertecknade avtalet i närvaro av Johannes (Hannes) Swoboda, Giuseppe Gargani, Monica
Frassoni, Nicholas Clegg, som har fört förhandlingarna för parlamentets räkning, samt av Loyola de Palacio
(kommissionens vice ordförande) och Silvio Berlusconi (rådets tjänstgörande ordförande).
Talare: Caroline F. Jackson begärde att talmannen skulle redogöra för sina förslag vad gäller genomförandet
av avtalet (Talmannen svarade att förfarandet skulle genomföras gradvis).

ORDFÖRANDESKAP: James L.C. PROVAN
Vice talman
OMRÖSTNING
Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilaga
1 till protokollet.

6.

Garganis begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet och privilegier (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om Giuseppe Garganis begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet och privilegier
[2003/2182(IMM)] — Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Föredragande: (A5-0421/
2003).
(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 1)
FÖRSLAG TILL BESLUT
Antogs genom en enda omröstning (P5_TA(2003)0553)
Inlägg om omröstningen:
—

Bruno Gollnisch ansåg att de ledamöter som hade begärt fastställelse av sin parlamentariska
immunitet borde kunna rikta sig till kammaren och meddelade att han i det hänseendet kommer
att lägga fram ett förslag till ändring av arbetsordningen.
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7.

Begäran om fastställelse av Dupuis parlamentariska immunitet och privilegier (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om begäran om fastställelse av Olivier Dupuis parlamentariska immunitet och privilegier
[2003/2059(IMM)] — Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Föredragande: (A5-0450/
2003).
(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 2)
FÖRSLAG TILL BESLUT
Antogs genom en enda omröstning (P5_TA(2003)0554)

8.

Sammanhållningsfond *** (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om förslaget till rådets förordning om inrättandet av en sammanhållningsfond (kodifierad version) [KOM(2003) 352 — C5-0291/2003 — 2003/0129(AVC)] — Utskottet för rättsliga frågor
och den inre marknaden. Föredragande: (A5-0454/2003).
(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 3)
FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
Antogs genom en enda omröstning (P5_TA(2003)0555)

9.

Utsädessektorn 2004/2005 * (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om fastställande av stödbeloppen för utsädessektorn för
regleringsåret 2004/2005 [KOM(2003) 552 — C5-0459/2003 — 2003/0212(CNS)] — Utskottet för
jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: (A5-0416/2003).
(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 4)
FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
Antogs genom en enda omröstning (P5_TA(2003)0556)

10. Mjölk och mjölkprodukter på Azorerna * (artikel 110a i arbetsordningen)
(omröstning)
Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1453/2001 om specifika
åtgärder för vissa jordbruksprodukter till förmån för Azorerna och Madeira samt om upphävande av
förordning (EEG) nr 1600/92 (POSEIMA) när det gäller tillämpningen av tilläggsavgiften för mjölk och
mjölkprodukter på Azorerna [KOM(2003) 617 — C5-0500/2003 — 2003/0244(CNS)] — Utskottet för
jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: (A5-0415/2003).
(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 5)
FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
Antogs genom en enda omröstning (P5_TA(2003)0557)
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11. Arealuttag för regleringsåret 2004/2005 * (artikel 110a i arbetsordningen)
(omröstning)
Betänkande om förslaget till rådets förordning om undantag från förordning (EG) nr 1251/1999 när det
gäller kravet på arealuttag för regleringsåret 2004/2005 [KOM(2003) 691 — C5-0559/2003 — 2003/
0271(CNS)] — Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: (A5-0460/2003).
(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 6)
FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
Antogs genom en enda omröstning (P5_TA(2003)0558)

12. Gemensam organisation av marknaden för råtobak * (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)
Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EEG) nr 2075/92 om den
gemensamma organisationen av marknaden för råtobak [KOM(2003) 633 — C5-0517/2003 — 2003/
0251(CNS)] — Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: (A5-0462/2003).
(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 7)
FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
Antogs genom en enda omröstning (P5_TA(2003)0559)

13. Vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EG och USA * (artikel 110a i
arbetsordningen) (omröstning)
Betänkande om förslaget till rådets beslut om ingående av ett avtal om förlängning av avtalet om
vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta staters
regering [KOM(2003) 569 — C5-0503/2003 — 2003/0223(CNS)] — Utskottet för industrifrågor,
utrikeshandel, forskning och energi. Föredragande: (A5-0436/2003).
(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 8)
FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
Antogs genom en enda omröstning (P5_TA(2003)0560)

14. Koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning hos N1-fordon ***II (artikel 110a i
arbetsordningen) (omröstning)
Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 70/156/EEG och 80/1268/EEG med avseende på
mätning av koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning hos N1-fordon [5997/1/2003 — C5-0491/2003 —
2001/0255(COD)] — Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor. Föredragande: (A5-0432/2003).
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(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 9)
FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
Förklarades godkänt (P5_TA(2003)0561)

15. Narkotikaprekursorer ***II (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)
Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om narkotikaprekursorer [9732/1/2003 — C5-0462/2003 — 2002/
0217(COD)] — Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: (A5-0430/2003).
(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 10)
FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
Förklarades godkänt (P5_TA(2003)0562)

16. Kultur 2000-programmet ***I (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 508/2000/EG
av den 14 februari 2000 om upprättande av Kultur 2000-programmet [KOM(2003) 187 — C5-0178/
2003 — 2003/0076(COD)] — Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott.
Föredragande: (A5-0417/2003).
(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 11)
KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
Antogs genom en enda omröstning (P5_TA(2003)0563)

17. Statistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna ***I (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om statistik över varuhandeln
mellan medlemsstaterna [KOM(2003) 364 — C5-0285/2003 — 2003/0126(COD)] — Utskottet för
ekonomi och valutafrågor. Föredragande: (A5-0426/2003).
(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 12)
KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
Astrid Lulling (föredragande) gjorde ett uttalande i enlighet med artikel 110a.4 i arbetsordningen.
Antogs genom en enda omröstning (P5_TA(2003)0564)

18. Konventet: ansvarsfrihet 2002 *** (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)
Rekommendation om beslutet av företrädarna för medlemssternas regeringar gällande den ansvarsfrihet
som skall beviljas konventets generalsekreterare för genomförandet av budgeten för budgetåret 2002 [C50406/2003 — 2003/0903(AVC)] — Budgetkontrollutskottet. Föredragande: (A5-0414/2003).
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(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 13)
RESOLUTIONSFÖRSLAG
Antogs genom en enda omröstning (P5_TA(2003)0565)

19. Gemensamt system för mervärdesskatt * (artikel 110a i arbetsordningen)
(omröstning)
Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 77/388/EEG om ett gemensamt system
för mervärdesskatt beträffande förfarandet för antagande av avvikelser samt tilldelning av genomförandebefogenheter [KOM(2003) 335 — C5-0281/2003 — 2003/0120(CNS)] — Utskottet för ekonomi och
valutafrågor. Föredragande: (A5-0427/2003).
(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 14)
KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
Antogs genom en enda omröstning (P5_TA(2003)0566)

20. Moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater * (artikel
110a i arbetsordningen) (omröstning)
Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 90/435/EEG om ett gemensamt
beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater [KOM(2003)
462 — C5-0427/2003 — 2003/0179(CNS)] — Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande:
(A5-0472/2003).
(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 15)
KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
Antogs genom en enda omröstning (P5_TA(2003)0567)

21. Fiske i Antarktis: Kontrollåtgärder * (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)
Betänkande om det ändrade förslaget till rådets förordning om fastställande av vissa kontrollåtgärder för
fiskeverksamhet i det område som omfattas av konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i
Antarktis [KOM(2003) 384 — C5-0430/2003 — 2002/0137(CNS)] — Fiskeriutskottet. Föredragande:
(A5-0440/2003).
(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 16)
KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
Antogs genom en enda omröstning (P5_TA(2003)0568)
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22. Fiske i Antarktis: Tekniska bestämmelser * (artikel 110a i arbetsordningen)
(omröstning)
Betänkande om det ändrade förslaget till rådets förordning om införande av vissa tekniska bestämmelser
för fiskeverksamhet i området för konventionen om bevarandet av marina levande tillgångar i Antarktis
[KOM(2003) 384 — C5-0431/2003 — 2002/0138(CNS)] — Fiskeriutskottet. Föredragande: (A5-0437/
2003).
(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 17)
KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
Antogs genom en enda omröstning (P5_TA(2003)0569)

23. Mänskliga vävnader och celler ***II (omröstning)
Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om att fastställa kvalitets- och säkerhetsnormer för donation, tillvaratagande,
kontroll, bearbetning, konservering, förvaring och distribution av mänskliga vävnader och celler [10133/3/
2003 — C5-0416/2003 — 2002/0128(COD)] — Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor.
Föredragande: (A5-0387/2003).
(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 18)
RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT
Förklarades godkänt såsom ändrat av parlamentet (P5_TA(2003)0570)
Inlägg om omröstningen:
—

Peter Liese (föredragande) om ändringsförslag 38 och 58.

24. Uppköpserbjudanden ***I (omröstning)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om uppköpserbjudanden [KOM(2002)
534 — C5-0481/2002 — 2002/0240(COD)] — Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden.
Föredragande: (A5-0469/2003).
(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 20)
KOMMISSIONENS FÖRSLAG
Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P5_TA(20003)0571)
FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
Antogs (P5_TA(2003)0571)
Inlägg om omröstningen:
—

Rocco Buttiglione (rådets tjänstgörande ordförande) gladde sig över omröstningsresultatet.
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25. Mervärdesskatt på tjänster som tillhandahålls inom postsektorn * (omröstning)
Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 77/388/EEG beträffande mervärdesskatt
på tjänster som tillhandahålls inom postsektorn [KOM(2003) 234 — C5-0227/2003 — 2003/0091(CNS)]
— Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: (A5-0467/2003).
(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 21)
KOMMISSIONENS FÖRSLAG
Förkastades
António Vitorino (ledamot av kommissionen) meddelade att han noterat omröstningsresultatet, att han
skulle ta upp saken med kommissionen och att Europaparlamentet därefter skulle informeras om
kommissionens ståndpunkt. Talmannen konstaterade att kommissionen därmed inte dragit tillbaka sitt
förslag och återförvisade därför frågan till ansvarigt utskott i enlighet med artikel 68.3 i arbetsordningen.

26. Marknadsregleringar och konkurrensregler för fria yrken (omröstning)
Resolutionsförslag B5-0430, 0431 och 0432/2003
(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 22)
GEMENSAMT RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B5-0430/2003
(ersätter B5-0430, 0431 och 0432/2003):
inlämnat av följande ledamöter:
—

Klaus-Heiner Lehne, Othmar Karas, Giuseppe Gargani, Marianne L.P. Thyssen, Stefano Zappalà för
PPE-DE-gruppen,

—

Manuel Medina Ortega för PSE-gruppen,

—

Willy C.E.H. De Clercq för ELDR-gruppen

Antogs (P5_TA(2003)0572)

27. Röstförklaringar
Skriftliga röstförklaringar:
Skriftliga röstförklaringar som ingivits i enlighet med artikel 137.3 i arbetsordningen återfinns i det
fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.
Muntliga röstförklaringar:
Betänkande Lehne — A5-0469/2003
—

Carlo Fatuzzo

Betänkande Olle Schmidt — A5-0467/2003
—

Carlo Fatuzzo
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28. Rättelser till avgivna röster
Följande ledamöter hade haft för avsikt att rösta enligt följande:
Betänkande Liese — A5-0387/2003
—

ändringsförslag 38
ja: Caroline Lucas, Christopher J.P. Beazley
nej: Michel Rocard, Thierry Cornillet
nedlagd röst: Efstratios Korakas

—

ändringsförslag 58
ja: Charlotte Cederschiöld, Hans-Gert Poettering

Betänkande Lehne — A5-0469/2003
—

ändrat förslag
ja: Helle Thorning-Schmidt
nedlagd röst: Hans-Peter Martin

—

lagstiftningsresolution
ja: Helle Thorning-Schmidt

Arlette Laguiller, Armonia Bordes och Chantal Cauquil hade varit närvarande men de hade inte deltagit i
omröstningen om ändringsförslag 34, 36, 43, 37, 44, 39, 45 och 38 till Lehnes betänkande (A5-0469/
2003).
SLUT PÅ OMRÖSTNINGEN
(Sammanträdet avbröts kl. 13.05 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA
Vice talman

29. Justering av protokollet från föregående sammanträde
Emma Bonino hade låtit meddela att hon hade varit närvarande men att hennes namn inte förekom på
närvarolistan.
Talare: Ioannis Patakis meddelade att han under måndagen hade önskat göra ett anförande på en minut i
enlighet med artikel 121a i arbetsordningen och begärde att få göra det nu. (Talmannen svarade att
arbetsordningen inte tillät det och att han skulle vidarebefordra ärendet till Europaparlamentets talman).
Protokollet från föregående sammanträde justerades.

30. Rådets ändrade förslag till allmän budget 2004 (alla avsnitt)/Ändringsskrivelse 1, 2 och 3/2004 (debatt)
Betänkande om rådets ändrade förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2004 (alla
avsnitt)
[11357/2003 — C5-0600/2003 — 2003/2001(BUD) — 2003/2002(BUD)]
och om ändringsskrivelse 1, 2 och 3/2004
[14837/2003 — C5-0570/2003, 14838/2003 — C5-0571/2003, 14839/2003 — C5-0572/2003]
Avsnitt I — Europaparlamentet
Avsnitt II — Rådet
Avsnitt III — Kommissionen
Avsnitt IV — Domstolen
Avsnitt V — Revisionsrätten
Avsnitt VI — Ekonomiska- och sociala kommittén
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Avsnitt VII — Regionkommittén
Avsnitt VIII (A) — Europeiska ombudsmannen
Avsnitt VIII (B) — Europeiska datatillsynsmannen — Budgetutskottet. Föredraganden: Jan Mulder och
Neena Gill (A5-0473/2003).
Jan Mulder och Neena Gill redogjorde för sitt betänkande.
Talare: Michaele Schreyer (ledamot av kommissionen).
Talare: Salvador Garriga Polledo för PPE-DE-gruppen, Terence Wynn för PSE-gruppen, Kyösti Tapio
Virrankoski för ELDR-gruppen, Esko Olavi Seppänen för GUE/NGL-gruppen, Kathalijne Maria Buitenweg
för Verts/ALE-gruppen, Franz Turchi för UEN-gruppen, Rijk van Dam för EDD-gruppen, James E.M. Elles
och Ralf Walter.

ORDFÖRANDESKAP: Gérard ONESTA
Vice talman
Talare: Anne Elisabet Jensen, Liam Hyland, Den Dover, Bárbara Dührkop Dührkop, Johan Van Hecke,
Markus Ferber, Catherine Guy-Quint, Juan Andrés Naranjo Escobar, Göran Färm, Gianfranco Dell'Alba,
Bartho Pronk, Giovanni Pittella, John Joseph McCartin, Edward H.C. McMillan-Scott, Armin Laschet och
Jan Mulder (föredragande av budgeten).
Talmannen förklarade debatten avslutad.
Omröstning: protokollet, 18.12.2003, punkt 10.
(Sammanträdet avbröts kl. 16.55, i avvaktan på frågestunden, och återupptogs kl. 17.30.)

ORDFÖRANDESKAP: Alonso José PUERTA
Vice talman

31. Frågestund (frågor till rådet)
Parlamentet behandlade en rad frågor till rådet (B5-0416/2003).
Fråga 1 från Camilo Nogueira Román: Europeiska unionens åtaganden i Irak.
Roberto Antonione (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågan samt en följdfråga från Josu
Ortuondo Larrea.
Talare: Josu Ortuondo Larrea och Camilo Nogueira Román.
Fråga 2 från Alexandros Alavanos: Grekiska sjömän inspärrade i Pakistan.
Roberto Antonione besvarade frågan.
Talare: Alexandros Alavanos.
Frågorna 3 och 4 frånBernd Posselt och Dana Rosemary Scallon: Reproduktiv hälsa.
Roberto Antonione besvarade frågorna samt följdfrågor från Bernd Posselt och Dana Rosemary Scallon.
Talare: Bruno Gollnisch påpekade att, i enlighet med artikel 43 i arbetsordningen, är frågestunden inrättad
för frågor till rådet och kommissionen och beklagade frånvaron av en representant från kommissionen
(Talmannen noterade detta).
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Fråga 5 från Miguel Angel Martínez Martínez: Förklaringar till skillnaderna i EU:s politik gentemot Kina
respektive Kuba.
Roberto Antonione besvarade frågan samt en följdfråga från Miguel Angel Martínez Martínez.
Fråga 6 från Philip Bushill-Matthews: Körtider.
Roberto Antonione besvarade frågan.
Talare: Philip Bushill-Matthewsställde en följdfråga, som Roberto Antonione åtog sig att vidarebefordra till
rådet.
Fråga 7 från Marco Cappato: Homofobiskt beslut av det nationella rådet för radio och television i
Grekland.
Roberto Antonione besvarade frågan samt en följdfråga från Maurizio Turco (ersättare för frågeställaren).
Fråga 8 från María Luisa Bergaz Conesa: Brott mot de mänskliga rättigheterna i USA.
Roberto Antonione besvarade frågan.
Talare: Pedro Marset Campos (ersättare för frågeställaren) ställde en följdfråga och Roberto Antonione
meddelade att han kommer att ge ett detaljerat svar vid ett senare tillfälle.
Talare: Konstantinos Alyssandrakis och Miguel Angel Martínez Martínez ställde följdfrågor som Roberto
Antonione besvarade.
Fråga 9 från María Izquierdo Rojo: Invandringspolitik och tillfällig invandring.
Roberto Antonione besvarade frågan samt en följdfråga från María Izquierdo Rojo.
Fråga 10 från Christos Zacharakis: Åtgärder för att säkra demokratin i Albanien.
Roberto Antonione besvarade frågan.
Talare: Christos Zacharakis.
Fråga 11 från Manuel Medina Ortega: Avtal med tredje länder om kontroll av invandringen.
Roberto Antonione besvarade frågan samt en följdfråga från Manuel Medina Ortega.
Fråga 12 från Bill Newton Dunn: Brottsstatistik i unionen.
Roberto Antonione besvarade frågan.
Talare: Bill Newton Dunn.
Talare: John Hume och Paul Rübig ställde följdfrågor som Roberto Antonione besvarade.
Fråga 13 från Esko Olavi Seppänen: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.
Roberto Antonione besvarade frågan.
Talare: Esko Olavi Seppänen.
Fråga 14 från Paulo Casaca: Eftergift av böter för överskridande av referenskvantiteterna för mjölkproduktionen.
Roberto Antonione besvarade frågan.
Talare: Paulo Casaca ställde en följdfråga och Roberto Antonione meddelade att han kommer att ge ett
detaljerat svar vid ett senare tillfälle.
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Fråga 15 från Olivier Dupuis: Georgien.
Roberto Antonione besvarade frågan samt en följdfråga från Olivier Dupuis.
Fråga 16 från Niels Busk: Statligt stöd till italienska mjölkproducenter.
Roberto Antonione besvarade frågan samt en följdfråga från Ole Andreasen (ersättare för frågeställaren).
Fråga 17 från Ioannis Souladakis: Europeiska unionens förbindelser med länder i Kaukasien.
Roberto Antonione besvarade frågan.
Talare: Ioannis Souladakis.
Fråga 18 från Proinsias De Rossa: Förordningen om tortyrredskap.
Roberto Antonione besvarade frågan.
Talare: Proinsias De Rossa som ställde en följdfråga, Roberto Antonione meddelade att han kommer att ge
ett detaljerat svar vid ett senare tillfälle, och Ioannis Souladakis.
De frågor som på grund av tidsbrist inte hade besvarats skulle erhålla skriftliga svar.
Talmannen förklarade frågestunden med frågor till rådet avslutad.
(Sammanträdet avbröts kl. 19.00 och återupptogs kl. 21.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Giorgos DIMITRAKOPOULOS
Vice talman

32. Europeisk
läkemedelsmyndighet
***II
—
humanläkemedel ***II — Gemenskapsregler
läkemedel ***II (debatt)

Gemenskapsregler
för
för veterinärmedicinska

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av, säkerhetsövervakning av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande
av en europeisk läkemedelsmyndighet [10949/2/2003 — C5-0463/2003 — 2001/0252(COD)] —
Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor. Föredragande: (A5-0425/2003)
Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för
humanläkemedel [10950/3/2003 — C5-0464/2003 — 2001/0253(COD)] — Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor. Föredragande: (A5-0446/2003)
Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2001/82/EG om upprättande av gemenskapsregler för
veterinärmedicinska läkemedel [10951/3/2003 — C5-0465/2003 — 2001/0254(COD)] — Utskottet för
miljö, folkhälsa och konsumentfrågor. Föredragande: (A5-0444/2003)
Rosemarie Müller redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen (A5-0425/2003).
Françoise Grossetête redogjorde för andrabehandlingsrekommendationerna (A5-0446/2003 och A5-0444/
2003).
Talare: Erkki Liikanen (ledamot av kommissionen).
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Talare: Giuseppe Nisticò för PPE-DE-gruppen, Phillip Whitehead för PSE-gruppen, Frédérique Ries för
ELDR-gruppen, Didier Rod för Verts/ALE-gruppen, Johannes (Hans) Blokland för EDD-gruppen, Caroline F.
Jackson, Saïd El Khadraoui, Alexander de Roo, Peter Liese, Dorette Corbey, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten,
Véronique De Keyser, Avril Doyle, Catherine Stihler, Robert William Sturdy, Rosemarie Müller, James
Nicholson, Neil Parish, Françoise Grossetête, Erkki Liikanen, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, Dorette Corbey,
Avril Doyle, de tre senaste för att be kommissionen besvara deras frågor, och Erkki Liikanen, som svarade.
Talmannen förklarade debatten avslutad.
Omröstning: protokollet, 17.12.2003, punkterna 8, 9 och 10.

33. Traditionella växtbaserade läkemedel ***II (debatt)
Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för
humanläkemedel med avseende på traditionella växtbaserade läkemedel [12754/1/2003 — C5-0519/2003
— 2002/0008(COD)] — Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor. Föredragande: Giuseppe
Nisticò (A5-0452/2003).
Giuseppe Nisticò redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.
Talare: Erkki Liikanen (ledamot av kommissionen).
Talare: Avril Doyle för PPE-DE-gruppen, Catherine Stihler för PSE-gruppen, Patricia McKenna för Verts/
ALE-gruppen, Bent Hindrup Andersen för EDD-gruppen, Graham H. Booth och Nuala Ahern.
Talmannen förklarade debatten avslutad.
Omröstning: protokollet, 17.12.2003, punkt 11.

34. Mätinstrument ***II (debatt)
Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om mätinstrument [9681/4/2003 — C5-0417/2003 — 2000/0233(COD)] —
Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi. Föredragande: Giles Bryan Chichester (A50458/2003).
Giles Bryan Chichester redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.
Talare: Erkki Liikanen (ledamot av kommissionen).
Talare: Norbert Glante för PSE-gruppen, Eryl Margaret McNally, Hans-Peter Martin och Erkki Liikanen.
Talmannen förklarade debatten avslutad.
Omröstning: protokollet, 17.12.2003, punkt 12.

35. Föredragningslista för nästa sammanträde
Föredragningslistan för nästa sammanträde var fastställd (”Föredragningslista” PE 338.624/OJME).

36. Avslutande av sammanträdet
Sammanträdet avslutades kl. 23.30.
Julian Priestley

Joan Colom i Naval

Generalsekreterare

Vice talman
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NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Aaltonen, Abitbol, Adam, Nuala Ahern, Ainardi, Alavanos, Almeida Garrett, Alyssandrakis, Andersen,
Andersson, Andreasen, André-Léonard, Andrews, Andria, Angelilli, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins,
Attwooll, Auroi, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Banotti, Barón Crespo,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Belder, Berend, Berenguer Fuster, Berès, van den
Berg, Bergaz Conesa, Berger, Berlato, Bernié, Berthu, Bertinotti, Beysen, Bigliardo, Blokland, Bodrato, Böge,
Bösch, von Boetticher, Bonde, Bonino, Boogerd-Quaak, Booth, Bordes, Borghezio, van den Bos, Boselli,
Boudjenah, Boumediene-Thiery, Bourlanges, Bouwman, Bowe, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Breyer, Brie,
Brok, Brunetta, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Butel, Callanan, Calò,
Camisón Asensio, Campos, Camre, Cappato, Cardoso, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho,
Casaca, Cashman, Caudron, Caullery, Cauquil, Cederschiöld, Celli, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun,
Chichester, Claeys, Clegg, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Collins, Corbett, Corbey, Cornillet, Corrie, Paolo
Costa, Cox, Crowley, Cushnahan, van Dam, Darras, Dary, Daul, Davies, De Clercq, Decourrière, Dehousse,
De Keyser, Dell'Alba, Della Vedova, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir,
Deva, De Veyrac, Dhaene, Díez González, Di Lello Finuoli, Dillen, Dimitrakopoulos, Di Pietro, Doorn,
Dover, Doyle, Dührkop Dührkop, Duff, Duhamel, Duin, Dupuis, Dybkjær, Ebner, Echerer, El Khadraoui,
Elles, Eriksson, Esclopé, Ettl, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert J.E. Evans, Färm, Farage, Fatuzzo, Fava,
Ferber, Fernández Martín, Ferrández Lezaun, Ferrer, Ferri, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Fitzsimons, Flautre,
Flesch, Florenz, Folias, Ford, Formentini, Foster, Fourtou, Frahm, Fraisse, Frassoni, Friedrich, Fruteau,
Gahler, Gahrton, Galeote Quecedo, Garaud, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani,
Garot, Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gawronski, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, GilRobles Gil-Delgado, Glante, Glase, Gobbo, Goebbels, Goepel, Görlach, Gollnisch, Gomolka, Goodwill,
Gorostiaga Atxalandabaso, Gouveia, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Gröner, Grönfeldt Bergman,
Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hager, Hannan, Hansenne, Harbour,
Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Helmer, Hermange, Hernández Mollar,
Herranz García, Herzog, Hieronymi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Huhne, van
Hulten, Hume, Hyland, Iivari, Ilgenfritz, Imbeni, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo
Rojo, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jové Peres, Junker, Karamanou, Karas,
Karlsson, Kastler, Katiforis, Kaufmann, Keppelhoff-Wiechert, Keßler, Khanbhai, Kindermann, Glenys
Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korakas, Korhola, Koukiadis, Koulourianos,
Krarup, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krivine, Kronberger, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lagendijk, Laguiller,
Lalumière, Lamassoure, Lambert, Lang, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, de La Perriere, Laschet,
Lavarra, Lechner, Lehne, Leinen, Liese, Linkohr, Lipietz, Lisi, Lombardo, Lucas, Lulling, Lund, Lynne, Maat,
Maaten, McAvan, McCarthy, McCartin, MacCormick, McKenna, McMillan-Scott, McNally, Malliori,
Malmström, Manders, Manisco, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Marchiani, Marinho, Marini,
Marinos, Markov, Marques, Marset Campos, Martens, David W. Martin, Hans-Peter Martin, Hugues
Martin, Martinez, Martínez Martínez, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström, Mauro, Hans-Peter
Mayer, Xaver Mayer, Mayol i Raynal, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Mendiluce Pereiro,
Menéndez del Valle, Mennitti, Menrad, Messner, Miller, Miranda de Lage, Modrow, Mombaur, Monsonís
Domingo, Montfort, Moraes, Morgan, Morgantini, Morillon, Müller, Mulder, Murphy, Muscardini, Mussa,
Musumeci, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Naranjo Escobar, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson,
Nicholson of Winterbourne, Niebler, Nisticò, Nobilia, Nogueira Román, Nordmann, Ojeda Sanz, Olsson, Ó
Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Ortuondo Larrea, O'Toole, Paasilinna, Pacheco Pereira,
Pack, Paisley, Pannella, Papayannakis, Parish, Pasqua, Pastorelli, Patakis, Paulsen, Pérez Álvarez, Pérez Royo,
Perry, Pesälä, Pex, Piecyk, Piétrasanta, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Pittella, Podestà, Poettering, Pohjamo,
Poignant, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Poos, Posselt, Prets, Procacci, Pronk, Provan, Puerta, Purvis, Queiró,
Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Raymond, Read, Redondo Jiménez,
Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rocard, Rod, de Roo, Roth-Behrendt,
Rothe, Rothley, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Ruffolo, Rutelli, Sacconi, Sacrédeus, Saint-Josse, Sakellariou,
Salafranca Sánchez-Neyra, Sandberg-Fries, Sandbæk, Sanders-ten Holte, Santer, Santini, dos Santos, Sartori,
Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Sbarbati, Scallon, Scapagnini, Scarbonchi, Schaffner, Scheele, Schierhuber,
Schleicher, Herman Schmid, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schörling, Ilka Schröder, Jürgen Schröder,
Schroedter, Schulz, Schwaiger, Segni, Seppänen, Sichrovsky, Simpson, Sjöstedt, Skinner, Smet, Soares,
Sörensen, Sommer, Sornosa Martínez, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stauner,
Stenmarck, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stirbois, Stockmann, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg,
Suominen, Swiebel, Swoboda, Sørensen, Tajani, Tannock, Theato, Theorin, Thomas-Mauro, ThorningSchmidt, Thors, Thyssen, Titford, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Trentin, Tsatsos, Turchi, Turco,
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Turmes, Twinn, Uca, Vachetta, Väyrynen, Valdivielso de Cué, Valenciano Martínez-Orozco, Vallvé, Van
Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varaut, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vattimo, Veltroni, van Velzen,
Vermeer, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vinci, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Volcic,
Wachtmeister, Wallis, Walter, Watson, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Whitehead, Wiersma, von Wogau,
Wuermeling, Wuori, Wurtz, Wyn, Wynn, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener,
Zorba, Zrihen.
Observatörer
Bagó, Balsai, Bastys, Biela, Bielan, Bonnici, Chronowski, Zbigniew Chrzanowski, Cilevičs, Cybulski,
Demetriou, Didžiokas, Drzęźla, Fazakas, Filipek, Ilves, Iwiński, Jakič, Kelemen, Kiršteins, Klich, Kłopotek,
Klukowski, Kriščiūnas, Daniel Kroupa, Kuzmickas, Kvietkauskas, Lachnit, Laštůvka, Lepper, Libicki,
Litwiniec, Lydeka, Łyżwiński, Maldeikis, Mallotová, Manninger, Matsakis, Őry, Alojz Peterle, Pieniążek,
Plokšto, Podgórski, Pospíšil, Protasiewicz, Janno Reiljan, Rutkowski, Savi, Siekierski, Smorawiński, Surján,
Szabó, Szájer, Szczygło, Tabajdi, Tomczak, Vaculík, Valys, Vastagh, Vella, Vėsaitė, Veteška, Wiśniowska,
Wittbrodt, Zahradil, Żenkiewicz, Žiak.
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BILAGA 1
OMRÖSTNINGSRESULTAT

Förteckning över förkortningar och symboler
+

antogs

-

förkastades
bortföll

1.

T

drogs tillbaka

ONU (…, …, …)

omröstning med namnupprop (ja-röster, nej-röster, nedlagda
röster)

EO (…, …, …)

elektronisk omröstning (ja-röster, nej-röster, nedlagda röster)

delad

delad omröstning

särsk.

särskild omröstning

ÄF

ändringsförslag

AC

kompromissändringsförslag

pc

motsvarande del

S

ändringsförslag om strykning

=

identiska ändringsförslag

§

punkt

art

artikel

skäl

skäl

PR

resolutionsförslag

PRC

gemensamt resolutionsförslag

SEK

sluten omröstning

Garganis begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet och privilegier

Betänkande: MACCORMICK (A5-0421/2003)
Avser

endast en omröstning

ONU etc

Omröstning

+

ONU/EO — anmärkningar
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2.

Begäran om fastställelse av Dupuis parlamentariska immunitet och privilegier

Betänkande: MACCORMICK (A5-0450/2003)
Avser

ONU etc

endast en omröstning

3.

Omröstning

ONU/EO — anmärkningar

+

Sammanhållningsfond ***

Rekommendation: GARGANI (A5-0454/2003)
Avser

ONU etc

endast en omröstning

4.

Omröstning

ONU/EO — anmärkningar

+

Utsädessektorn 2004/2005 *

Betänkande: DAUL (A5-0416/2003)
Avser

ONU etc

Omröstning

ONU/EO — anmärkningar

endast en omröstning

ONU

+

515, 12, 23

ONU etc

Omröstning

ONU/EO — anmärkningar

Begäran om omröstning med namnupprop:
PPE-DE: endast en omröstning

5.

Mjölk och mjölkprodukter på Azorerna *

Betänkande: DAUL (A5-0415/2003)
Avser

endast en omröstning

6.

+

Arealuttag för regleringsåret 2004/2005 *

Betänkande: DAUL (A5-0460/2003)
Avser

endast en omröstning

ONU etc

Omröstning

+

ONU/EO — anmärkningar
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7.

Gemensam organisation av marknaden för råtobak *

Betänkande: DAUL (A5-0462/2003)

Avser

ONU etc

Omröstning

endast en omröstning

8.

ONU/EO — anmärkningar

+

Vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EG och USA *

Betänkande: BERENGUER FUSTER (A5-0436/2003)

Avser

ONU etc

Omröstning

endast en omröstning

9.

ONU/EO — anmärkningar

+

Koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning hos N1-fordon ***II

Andrabehandlingsrekommendation GOODWILL (A5-0432/2003)
Avser

godkännande utan omröstning

förklarades godkänd

10. Narkotikaprekursorer ***II
Andrabehandlingsrekommendation PIRKER (A5-0430/2003)
Avser

godkännande utan omröstning

förklarades godkänd

11. Kultur 2000-programmet ***I
Betänkande: ROCARD (A5-0417/2003)

Avser

endast en omröstning

ONU etc

Omröstning

+

ONU/EO — anmärkningar
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12. Statistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna ***I
Betänkande: LULLING (A5-0426/2003)

Avser

ONU etc

endast en omröstning

Omröstning

ONU/EO — anmärkningar

+

13. Konventet: ansvarsfrihet 2002 ***
Rekommendation: KUHNE (A5-0414/2003)

Avser

ONU etc

endast en omröstning

Omröstning

ONU/EO — anmärkningar

+

14. Gemensamt system för mervärdesskatt *
Betänkande: BLOKLAND (A5-0427/2003)

Avser

ONU etc

endast en omröstning

Omröstning

ONU/EO — anmärkningar

+

15. Moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater *
Betänkande: KARAS (A5-0472/2003)

Avser

ONU etc

endast en omröstning

Omröstning

ONU/EO — anmärkningar

+

16. Fiske i Antarktis: Kontrollåtgärder *
Betänkande: STEVENSON (A5-0440/2003)

Avser

endast en omröstning

ONU etc

Omröstning

+

ONU/EO — anmärkningar
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17. Fiske i Antarktis: Tekniska bestämmelser *
Betänkande: STEVENSON (A5-0437/2003)

Avser

ONU etc

Omröstning

endast en omröstning

ONU/EO — anmärkningar

+

18. Mänskliga vävnader och celler ***II
Andrabehandlingsrekommendation: LIESE (A5-0387/2003)

ÄF nr

Från

texten i sin helhet

block nr 1

utskottet

+

block nr 2

PPE-DE, ELDR, UEN, Verts/ALE,
GUE/NGL

+

block nr 3

utskottet

38

utskottet

ONU

-

88, 446, 19

58

PPE-DE, ELDR, UEN, GUE/NGL

ONU

+

503, 42, 12

block nr 4

utskottet

artikel 15 och skäl 11

övrig text

ONU etc

Omröstning

ONU/EO — anmärkningar

Avser

-

Block nr 1 = kompromiss ”del A” (ändringsförslag 4, 6, 12, 23, 25, 27, 37 och 45)
Block nr 2 = kompromiss ”del B” (ändringsförslag 57 och 59 till 77)
Block nr 3 = utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor (ändringsförslag 1, 3, 10, 11, 13, 16, 22,
24, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 41, 43, 44, 46, 47, 48 och 52)
Block nr 4 = utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor (ändringsförslag 2, 5, 7, 8, 9, 14, 15, 17,
18, 19, 20, 21, 30, 32, 35, 39, 40, 42, 49, 50, 51, 53, 54, 55 och 56)
Övrigt
Verts/ALE har inte skrivit under ändringsförslag 58.
Begäran om omröstning med namnupprop
Verts/ALE: ÄF 58, 38
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19. Uppköpserbjudanden ***I
Betänkande: LEHNE (A5-0469/2003)

ÄF nr

Från

Ändringsförslag från ansvarigt
utskott — sammanslagen omröstning

1-5
7
8
10-26
28-30

utskottet

+

artikel 4, punkt 2, led e)

33

GUE/NGL

-

artikel 6, efter punkt 1

34 =
36 =
43 =

GUE/NGL
PSE
Verts/ALE

ONU

-

260, 288, 3

artikel 9, punkt 5

31 =
37 =
44 =

GUE/NGL
PSE
Verts/ALE

ONU

-

268, 281, 2

artikel 18

39

PPE-DE + ELDR

ONU

+

486, 58, 9

27

utskottet

35

PSE

45

Verts/ALE

6

utskottet

+

32

GUE/NGL

-

38

PPE-DE + ELDR

9

utskottet

skäl 20

skäl 26

ONU etc

Omröstning

ONU/EO — anmärkningar

Avser

ONU

-

265, 290, 1

ONU

+

358, 197, 1

Omröstning: ändrat förslag

ONU

+

325, 221, 7

Omröstning: lagstiftningsresolution

ONU

+

321, 219, 9

Begäran om omröstning med namnupprop

PPE-DE: ÄF 39, 38, ändrat förslag och slutomröstning
ELDR: slutomröstning
Verts/ALE: ÄF 43, 44, 45

Övrigt

ÄF 40, 41 och 42 har dragits tillbaka.
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20. Mervärdesskatt på tjänster som tillhandahålls inom postsektorn *
Betänkande: OLLE SCHMIDT (A5-0467/2003)
Avser

ÄF nr

Från

ONU etc

Omröstning

ONU/EO — anmärkningar

texten i sin helhet

1-13

ELDR + PPE-DE

EO

-

253, 278, 12

Omröstning: proposition

-

Omröstning: lagstiftningsresolution

återförvisat till
utskott (art. 68 i
arbetsordningen)

21. Marknadsregleringar och konkurrensregler för fria yrken
Resolutionsförslag: B5-0430, 0431, 0432/2003
Avser

ÄF nr

Från

ONU etc

Omröstning

ONU/EO — anmärkningar

gemensamt resolutionsförslag RC5-0430/2003 (PPE-DE, PSE, ELDR)
originaltexten

punkt 3

originaltexten

punkt 4

Omröstning: resolutionen (i sin helhet)

delad
1

+

2

+

särsk.

+

ONU

+

resolutionsförslag från de politiska grupperna
B5-0430/2003

ELDR

B5-0431/2003

PSE

B5-0432/2003

PPE-DE

Begäran om delad omröstning
ELDR
punkt 3
Första delen: ”Europaparlamentet noterar … behandlar separat”
Andra delen: ”så att konkurrensbestämmelserna … medlemmars intresse”
Begäran om omröstning med namnupprop
PPE-DE: resolution (gemensam resolution)
Begäran om särskild omröstning
ELDR: punkt 4

457, 60, 18
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BILAGA II

OMRÖSTNINGSRESULTAT MED NAMNUPPROP

Betänkande Daul A5-0416/2003
Resolution

Ja-röster: 515
EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström,
Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries,
Riis-Jørgensen, Rutelli, Sbarbati, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer,
Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Bordes,
Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse,
Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos,
Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt,
Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Lang,
de La Perriere, Martinez, Sichrovsky, Souchet, Stirbois, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe,
Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher,
Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso,
Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita,
Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles,
Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Folias, Fourtou, Friedrich,
Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles GilDelgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch,
Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar,
Herranz García, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert,
Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langenhagen, Laschet,
Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos,
Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo,
Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, OomenRuijten, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà,
Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez,
Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini,
Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet,
Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen,
Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca,
Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis,
Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, Berger, Bösch, Boselli, Bowe,
Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun,
Corbett, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl,
Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels,
Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume,
Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler,
Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange,
Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W.,
Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle,
Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano,
Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay,
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Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou,
Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares,
Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Torres
Marques, Trentin, Tsatsos, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead,
Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini,
Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit,
Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf,
Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna,
Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle,
Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Nej-röster: 12
EDD: Andersen, Bonde, Booth, Farage, Sandbæk, Titford
PSE: Andersson, van den Berg, Corbey, van Hulten, Thorning-Schmidt, Wiersma
Nedlagda röster: 23
ELDR: Paulsen, Schmidt
NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Gobbo, Kronberger, Pannella, Speroni, Turco
PPE-DE: Callanan, Foster, Heaton-Harris, Helmer, Nicholson, Parish, Stockton, Sumberg, Tannock, Twinn,
Van Orden
Rekommendation Liese A5-0387/2003
Ändringsförslag 38
Ja-röster: 88
EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam
NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, de La Perriere,
Martinez, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut
PPE-DE: Cornillet, De Mita, Deva, Dover, Evans Jonathan, Florenz, Heaton-Harris, Hermange, Karas,
Kirkhope, Korhola, Marques, Pirker, Posselt, Rack, Rübig, Sacrédeus, Scallon, Schierhuber, Stenzel, Stockton,
Twinn
PSE: Kuckelkorn, Martin Hans-Peter
UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini,
Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Celli, Evans Jillian, Flautre, Gahrton, Graefe zu
Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lambert, Lannoye, Lipietz, McKenna, Mayol i Raynal,
Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, Schörling, Turmes, Wuori, Wyn
Nej-röster: 446
EDD: Mathieu
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten,
Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne,
Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx,
Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
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GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie,
Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres,
Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow,
Naïr, Papayannakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta,
Vinci, Wurtz
NI: Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Pannella,
Sichrovsky, Turco
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe,
Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges,
Bowis, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld,
Chichester, Cocilovo, Coelho, Cushnahan, Daul, Decourrière, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, De
Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori,
Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga
Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura,
Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis,
Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kastler,
Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Lamassoure, Langenhagen, Laschet,
Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos,
Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo,
Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz,
Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex,
Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan,
Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini,
Scapagnini, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer,
Stauner, Stenmarck, Stevenson, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen,
Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas,
Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wuermeling, Xarchakos, Zabell,
Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Boselli, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca,
Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel,
Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill,
Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball,
Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker,
Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne,
Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika,
Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez
del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano,
Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay,
Read, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, SandbergFries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa
Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt,
Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead,
Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Camre, Pasqua
Verts/ALE: Aaltonen, Bouwman, Buitenweg, Lagendijk, MacCormick, Messner, de Roo, Schroedter,
Sörensen, Staes, Voggenhuber

Nedlagda röster: 19
EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Booth, Esclopé, Farage, Sandbæk, Titford
GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis
NI: Kronberger
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PPE-DE: Bradbourn
PSE: Rocard
UEN: Collins
Verts/ALE: Dhaene, Echerer, Ferrández Lezaun, Lucas, Rühle
Rekommendation Liese A5-0387/2003
Ändringsförslag 58
Ja-röster: 503
EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse,
Sandbæk
ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq,
Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders,
Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä,
Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen,
Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah,
Brie, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres,
Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow,
Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca,
Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Gorostiaga
Atxalandabaso, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Sichrovsky, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos,
Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok,
Brunetta, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De
Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles,
Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Florenz, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler,
Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado,
Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Hansenne, Harbour,
Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler,
Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langenhagen,
Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marini,
Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo,
Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, OomenRuijten, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta,
Pisicchio, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y
Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon,
Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet,
Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato,
Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de
Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos,
Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Boselli, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro,
Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop,
Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt,
Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen,
Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns,
Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler,
Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, Malliori, Mann
Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Mendiluce Pereiro,
Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller,
Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath,
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Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi,
Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson,
Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda,
Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic,
Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen
UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland,
Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro,
Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Celli, Dhaene, Echerer, Evans Jillian,
Flautre, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lambert, Lannoye, Lipietz,
Lucas, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod,
Rühle, Schörling, Schroedter, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Nej-röster: 42
ELDR: André-Léonard
GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Laguiller
NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Pannella, Turco
PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Bushill-Matthews, Chichester, Cushnahan, Fiori, Foster, Grönfeldt
Bergman, Hannan, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Matikainen-Kallström, Purvis,
Stevenson, Sturdy, Van Orden, Villiers
PSE: Dehousse, Goebbels, Medina Ortega, Poos
Verts/ALE: Bouwman, Buitenweg, Lagendijk, MacCormick, de Roo, Sörensen, Staes
Nedlagda röster: 12
EDD: Booth, Farage, Titford
NI: Kronberger
PPE-DE: Bradbourn, Nicholson, Podestà
PSE: McNally, Wynn
Verts/ALE: Cohn-Bendit, Ferrández Lezaun, Frassoni
Betänkande Lehne A5-0469/2003
Ändringsförslag 34+36+43
Ja-röster: 260
EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Calò, Di Pietro, Procacci
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Boudjenah, Brie,
Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann,
Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr,
Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca,
Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martinez, Stirbois
PPE-DE: Bodrato, Cocilovo, Cushnahan, Sacrédeus
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PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca,
Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel,
Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill,
Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball,
Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker,
Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler,
Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally,
Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega,
Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller,
Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos,
Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure,
Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele,
Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel,
Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Van Lancker, Vattimo, Veltroni,
Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer,
Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin,
Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner,
Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter,
Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Nej-röster: 288
EDD: Abitbol, Booth, Farage, Titford
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Clegg, Costa Paolo, Davies,
De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders,
Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä,
Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van
Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Blak
NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Garaud, Gobbo, Hager,
Kronberger, de La Perriere, Pannella, Sichrovsky, Souchet, Speroni, Turco, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Balfe, Banotti, Bartolozzi,
Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn,
Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld,
Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Decourrière, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De
Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández
Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen
Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill,
Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne,
Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hortefeux,
Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt,
Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat,
McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues,
Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad,
Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten,
Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta,
Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan,
Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer,
Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger,
Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen,
Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela SuanzesCarpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, WenzelPerillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
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UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland,
Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro,
Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Breyer

Nedlagda röster: 3
PPE-DE: De Mita, Schleicher
PSE: Carraro

Betänkande Lehne A5-0469/2003
Ändringsförslag 31+37+44

Ja-röster: 268
EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse,
Sandbæk
ELDR: Calò, Di Pietro, Procacci, Rutelli
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Boudjenah,
Brie, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres,
Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow,
Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca,
Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martinez, Stirbois
PPE-DE: Bodrato, Cocilovo, Cushnahan, Marques, Menrad, Sacrédeus
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho,
Casaca, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop,
Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt,
Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist
Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo,
Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler,
Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally,
Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis,
Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage,
Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk,
Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt,
Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco,
Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler,
Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Van Lancker, Vattimo,
Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Berlato
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit,
Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf,
Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna,
Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle,
Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
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Nej-röster: 281
EDD: Booth, Farage, Titford
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Davies, De Clercq, Duff,
Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo,
Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, RiisJørgensen, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer,
Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Blak
NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Gobbo, Hager, de La Perriere,
Pannella, Sichrovsky, Souchet, Speroni, Turco, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe,
Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges,
Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso,
Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez,
Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo,
Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote
Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase,
Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, GutiérrezCortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar,
Herranz García, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert,
Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langenhagen, Laschet,
Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos,
Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo,
Mennitti, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, OomenRuijten, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta,
Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo
Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon,
Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet,
Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani,
Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna,
Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von
Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
UEN: Andrews, Angelilli, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani,
Muscardini, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni,
Thomas-Mauro, Turchi
Nedlagda röster: 2
GUE/NGL: Korakas
NI: Garaud
Betänkande Lehne A5-0469/2003
Ändringsförslag 39
Ja-röster: 486
EDD: Belder, Blokland, van Dam
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström,
Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen,
Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé,
Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Gobbo, Hager, de La Perriere,
Pannella, Sichrovsky, Souchet, Speroni, Turco, Varaut
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PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe,
Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges,
Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso,
Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita,
Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo,
Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote
Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase,
Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, GutiérrezCortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Herranz
García, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert,
Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langenhagen, Laschet,
Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos,
Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez
de Vigo, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz,
Oomen-Ruijten, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta,
Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan,
Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra,
Santer, Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder
Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre,
Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden,
Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto,
Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà,
Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Boselli, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro,
Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dührkop
Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt,
Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist
Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo,
Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, KreisslDörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy,
McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis,
Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage,
Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk,
Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt,
Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco,
Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler,
Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Van Lancker,
Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland,
Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro,
Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit,
Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf,
Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna,
Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle,
Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Nej-röster: 58

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Booth, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Procacci
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GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah,
Brie, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres,
Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow,
Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca,
Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Gorostiaga Atxalandabaso
PPE-DE: Dimitrakopoulos, Hermange, Mennitti

Nedlagda röster: 9
NI: Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Kronberger, Lang, Martinez, Stirbois

Betänkande Lehne A5-0469/2003
Ändringsförslag 45

Ja-röster: 265
EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Calò, Di Pietro, Procacci
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Boudjenah, Brie,
Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres,
Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow,
Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca,
Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martinez, Stirbois
PPE-DE: Bodrato, Valdivielso de Cué
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Boselli, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro,
Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dührkop
Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt,
Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist
Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo,
Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, KreisslDörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy,
McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez,
Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de
Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo,
Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, RothBehrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez
del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto,
Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Van
Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Andrews
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit,
Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf,
Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna,
Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle,
Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
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Nej-röster: 290
EDD: Booth, Farage, Titford
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Clegg, Costa Paolo, Davies,
De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders,
Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä,
Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van
Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Blak
NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Garaud, Gobbo, Hager,
Kronberger, de La Perriere, Pannella, Sichrovsky, Souchet, Speroni, Turco, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe,
Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges,
Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso,
Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita,
Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles,
Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou,
Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, GilRobles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman,
Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer,
Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas,
Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure,
Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas,
Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer
Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar,
Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Pacheco Pereira, Pack, Parish,
Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt,
Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya,
Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner,
Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner,
Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato,
Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, VidalQuadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell,
Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani,
Muscardini, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni,
Thomas-Mauro, Turchi
Nedlagda röster: 1
EDD: Abitbol
Betänkande Lehne A5-0469/2003
Ändringsförslag 38
Ja-röster: 358
EDD: Belder, Blokland, van Dam
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström,
Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen,
Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé,
Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
NI: Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Garaud, Gobbo, Hager, Kronberger, de
La Perriere, Pannella, Sichrovsky, Speroni, Turco, Varaut
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PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe,
Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher,
Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio,
Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De
Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles,
Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou,
Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, GilRobles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman,
Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer,
Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas,
Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure,
Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas,
Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer
Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar,
Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack,
Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz,
Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya,
Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner,
Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner,
Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen,
Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de
Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling,
Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Andersson, Bullmann, van den Burg, Dehousse, Duin, Ettl, Färm, Gebhardt, Hedkvist Petersen,
Karlsson, Keßler, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Martin Hans-Peter, Müller, Piecyk, Pittella,
Sandberg-Fries, Sornosa Martínez, Theorin
UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland,
Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro,
Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit,
Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf,
Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna,
Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle,
Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Nej-röster: 197
EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Booth, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk, Titford
ELDR: Procacci
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah,
Brie, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres,
Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow,
Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca,
Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Berthu, Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martinez, Souchet,
Stirbois
PPE-DE: Suominen
PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch,
Boselli, Bowe, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Corbett,
Corbey, Darras, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Fava,
Ford, Fruteau, Garot, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug,
Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo,
Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kinnock, Koukiadis, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen,
Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez,
Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de
Lage, Moraes, Morgan, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Poignant,
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Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Roure, Ruffolo,
Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner,
Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Torres Marques,
Trentin, Tsatsos, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn,
Zorba, Zrihen
Nedlagda röster: 1
PSE: Rothley
Betänkande Lehne A5-0469/2003
Kommissionens förslag
Ja-röster: 325
EDD: Belder, Blokland, van Dam
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Clegg, Costa Paolo, Davies,
De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström,
Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen,
Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé,
Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Blak, Frahm
NI: Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Garaud, Gobbo, Hager, Kronberger,
Pannella, Sichrovsky, Speroni, Turco, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe,
Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges,
Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso,
Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De
Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan,
Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler,
Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado,
Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan,
Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García,
Hortefeux, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt,
Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat,
McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues,
Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad,
Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten,
Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta,
Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan,
Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer,
Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen,
Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg,
Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela
Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister,
Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, Corbett, Färm, Ford, Gill, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Karlsson,
Kinnock, Linkohr, McAvan, McCarthy, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Miller, Moraes, Morgan,
Murphy, O'Toole, Sandberg-Fries, Skinner, Stihler, Theorin, Watts, Whitehead, Wynn
UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani,
Muscardini, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni,
Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Ahern, Breyer, Echerer, Ferrández Lezaun, MacCormick, Mayol i Raynal, Nogueira Román,
Ortuondo Larrea, Rühle
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Nej-röster: 221
EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Booth, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk, Titford
ELDR: Procacci
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Boudjenah,
Brie, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres,
Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer,
Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen,
Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martinez, Stirbois
PPE-DE: Inglewood, Sacrédeus
PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch,
Boselli, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas,
Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl,
Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch,
Haug, Hazan, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker,
Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage,
Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, McNally, Malliori, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega,
Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Napoletano,
Napolitano, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read,
Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos,
Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Simpson, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto,
Stockmann, Swiebel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Van Lancker, Vattimo,
Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Zorba, Zrihen
UEN: Camre
Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene,
Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer,
Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Messner, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo,
Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Nedlagda röster: 7
NI: Berthu, de La Perriere, Souchet
PPE-DE: Bodrato, Cocilovo
PSE: Rothley, Schulz
Betänkande Lehne A5-0469/2003
Resolution
Ja-röster: 321
EDD: Belder, Blokland, van Dam
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Clegg, Costa Paolo, Davies,
De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders,
Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä,
Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van
Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Blak, Frahm
NI: Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Garaud, Gobbo, Hager, Kronberger,
Pannella, Sichrovsky, Speroni, Turco, Varaut
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PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe,
Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges,
Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso,
Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita,
Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles,
Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou,
Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, GilRobles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête,
Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz
García, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai,
Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese,
Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques,
Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo,
Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz,
Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex,
Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack,
Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer,
Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen,
Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg,
Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela
Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister,
Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, Corbett, Färm, Ford, Gill, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Karlsson,
Kinnock, Linkohr, McAvan, McCarthy, Mann Erika, Martin David W., Miller, Moraes, Murphy, O'Toole,
Sandberg-Fries, Skinner, Stihler, Theorin, Thorning-Schmidt, Watts, Whitehead, Wynn
UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani,
Muscardini, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni,
Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Breyer, Echerer, MacCormick, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Ortuondo Larrea, Rühle

Nej-röster: 219
EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Booth, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk, Titford
ELDR: Calò, Di Pietro, Procacci
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Boudjenah,
Brie, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres,
Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer,
Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen,
Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martinez, Stirbois
PPE-DE: Sacrédeus
PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch,
Boselli, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas,
Ceyhun, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui,
Ettl, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint,
Hänsch, Haug, Hazan, Hughes, van Hulten, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker,
Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage,
Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, McNally, Malliori, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega,
Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Napoletano, Paasilinna,
Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos,
Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary,
Scheele, Simpson, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda,
Torres Marques, Tsatsos, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Zorba, Zrihen
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Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit,
Dhaene, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler
Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Messner, Onesta, Piétrasanta,
Rod, de Roo, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori
Nedlagda röster: 9
NI: Berthu, de La Perriere, Souchet
PPE-DE: Bodrato
PSE: Martin Hans-Peter, Morgan, Rothley, Schulz
UEN: Camre
RC — B5-0430/2003 — Fria yrken
Resolution
Ja-röster: 457
EDD: Belder, Blokland, van Dam
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström,
Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen,
Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors,
Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
NI: Beysen, Borghezio, Garaud, Gobbo, Speroni
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe,
Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher,
Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso,
Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita,
Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles,
Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou,
Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga
Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura,
Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis,
Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle,
Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola,
Lamassoure, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann
Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro,
Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon, Nassauer,
Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish,
Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis,
Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig,
Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber,
Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel,
Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis,
Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, VidalQuadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell,
Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger,
Bösch, Boselli, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca,
Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl,
Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels,
Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van
Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson,
Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière,
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Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David
W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez
Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano,
O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read,
Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, SandbergFries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa
Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt,
Torres Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter,
Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn
UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Ó
Neachtain, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Evans
Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin,
Jonckheer, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira
Román, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori,
Wyn
Nej-röster: 60
EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Booth, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk, Titford
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie,
Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann,
Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Patakis,
Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Lang, Martinez, Stirbois
PPE-DE: Podestà
PSE: De Keyser
Nedlagda röster: 18
NI: Berthu, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, de La Perriere, Pannella, Souchet, Turco,
Varaut
PSE: Dehousse, Zrihen
UEN: Camre, Caullery, Pasqua, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Rod
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ANTAGNA TEXTER
P5_TA(2003)0553

Giuseppe Garganis begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet och
privilegier
Europaparlamentets beslut om Giuseppe Garganis begäran om fastställelse av parlamentarisk
immunitet och privilegier (2003/2182(IMM))

Europaparlamentet fattar detta beslut
—

med beaktande av Giuseppe Garganis begäran om fastställelse av immunitet och privilegier med
anledning av en lagföring inför undersökningsdomare Rosa vid Milanos underrätt, avdelning I, vilken
tillkännagavs vid plenarsammanträdet den 25 september 2003,

—

med beaktande av artikel 9 i protokollet av den 8 april 1965 om Europeiska gemenskapernas
immunitet och privilegier och artikel 4.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val
av företrädare i Europaparlamentet,

—

med beaktande av Europeiska gemenskapernas domstols domar av den 12 maj 1964 och den 10 juli
1986 (1),

—

med beaktande av artiklarna 6 och 6a i arbetsordningen,

—

med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden (A5-0421/
2003), och av följande skäl:

A.

Giuseppe Gargani valdes in i Europaparlamentet i det femte valet, den 10-13 juni 1999, och
parlamentet granskade hans bevis den 15 december 1999 (2).

B.

Ledamöter av Europaparlamentet får inte förhöras, kvarhållas eller lagföras på grund av yttranden de
gjort eller röster de avlagt under utövandet av sitt ämbete (3).

C.

Den immunitet vad avser lagföring som ledamöter av Europaparlamentet åtnjuter omfattar även
immunitet när det gäller civilmål.

D.

Ledamöter av Europaparlamentet har ett ansvar för att engagera sig i politiska frågor i den egna
valkretsen. När de publicerar artiklar i tidskrifter och tidningar om kontroversiella ämnen måste de
anses utöva sitt ämbete som parlamentsledamot.

1.

Europaparlamentet beslutar att fastställa Giuseppe Garganis immunitet och privilegier.

2.
Europaparlamentet avser hävda, på grundval av artikel 9 i ovannämnda protokoll och med
vederbörlig respekt för förfarandena i den berörda medlemsstaten, att rättsliga förfaranden inte får fullföljas
i denna sak, och uppmanar underrätten att dra de nödvändiga slutsatserna.
3.
Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och utskottets
betänkande till avdelning I vid Milanos underrätt.

(1) Dom i mål 101/63, Wagner mot Fohrmann och Krier, Rec. 1964, s. 399 (sidhänvisning i den franska rättsfallssamlingen) samt dom i mål 149/85, Wybot mot Faure m.fl., Rec. 1986, s. 2403.
(2) Europaparlamentets beslut om granskning av bevis från femte direkta valet till Europaparlamentet den 10-13 juni
1999 (EGT C 296, 18.10.2000, s. 93).
(3) Artikel 9 i protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier.
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P5_TA(2003)0554

Begäran om fastställelse av Olivier Dupuis parlamentariska immunitet och
privilegier
Europaparlamentets beslut om begäran om fastställelse av Olivier Dupuis parlamentariska immunitet och privilegier (2003/2059(IMM))

Europaparlamentet fattar detta beslut
—

med beaktande av den begäran av den 7 mars 2003 från Olivier Dupuis om fastställelse av hans
immunitet i samband med en brottmålsrättegång vid en italiensk domstol som tillkännagavs i
kammaren den 26 mars 2003,

—

med beaktande av artiklarna 9 och 10 i protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och
privilegier av den 8 april 1965 och artikel 4.2 i akten om allmänna och direkta val av företrädare i
Europaparlamentet av den 20 september 1976,

—

med beaktande av de domar som Europeiska gemenskapernas domstol avkunnade den 12 maj 1964
och den 10 juli 1986 (1),

—

med beaktande av artiklarna 6 och 6a i arbetsordningen,

—

med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden (A5-0450/
2003), och av följande skäl:

A.

Enligt artikel 10 a, första stycket, led a, i protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och
privilegier åtnjuter Europaparlamentets ledamöter vad avser deras egen stats territorium den
immunitet vad gäller lagföring som beviljas parlamentsledamöter i deras land.

B.

Olivier Dupuis valdes till ledamot av Europaparlamentet i Italien trots att han är belgisk medborgare.

C.

Mål har inletts mot Olivier Dupuis i Italien för offentlig verksamhet som inbegriper användning av
olagliga droger.

D.

Det är uppenbart att dessa handlingar ingick som ett led i Olivier Dupuis politiska verksamhet och
att de omfattade symboliska lagbrott, genomförda utan ont uppsåt.

E.

Ledamöter i Italiens parlament tycks dock inte åtnjuta parlamentarisk immunitet vad gäller lagföring
i omständigheter som denna.

F.

På grundval av de bevis som framlagts åtnjuter Olivier Dupuis inte parlamentarisk immunitet vad
gäller lagföring i den sak som presenterats för Europaparlamentets talman.

1.
Europaparlamentet beslutar att det vore olämpligt att vidta åtgärder för att hos de italienska
myndigheterna ta upp frågor som rör Olivier Dupuis politiska verksamhet.

(1) Dom 1964 i mål 101/63, Wagner mot Fohrmann och Krier, Rec. 1964, s. 399 (sidhänvisning i den franska
rättsfallssamlingen) samt dom i mål 149/85, Wybot mot Faure, Rec. 1986, s. 2403.
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P5_TA(2003)0555

Sammanhållningsfond ***
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om inrättandet av en
sammanhållningsfond (kodifierad version) (KOM(2003) 352 — C5-0291/2003 — 2003/0129(AVC))
(Samtyckesförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution
—

med beaktande av förslaget till rådets förordning (KOM(2003) 352) (1),

—

med beaktande av rådets begäran om parlamentets samtycke i enlighet med artikel 300.3 andra
stycket och artikel 161 i EG-fördraget (C5-0291/2003),

—

med beaktande av artikel 86.1 och artikel 158.1 i arbetsordningen,

—

med beaktande av rekommendationen från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden (A50454/2003).

1.

Europaparlamentet ger sitt samtycke till förslaget till rådets förordning.

2.
Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.

P5_TA(2003)0556

Utsädessektorn 2004/2005 *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om fastställande av
stödbeloppen för utsädessektorn för regleringsåret 2004/2005 (KOM(2003) 552 — C5-0459/2003
— 2003/0212(CNS))
(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution
—

med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2003) 552) (1),

—

med beaktande av artikel 37 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C50459/2003),

—

med beaktande av artikel 67 och artikel 158.1 i arbetsordningen,

—

med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A5-0416/
2003),

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.
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1.

Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.
Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text
som parlamentet godkänt.
3.
Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra
kommissionens förslag.
4.
Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

P5_TA(2003)0557

Mjölk och mjölkprodukter på Azorerna *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om ändring av
förordning (EG) nr 1453/2001 om specifika åtgärder för vissa jordbruksprodukter till förmån för
Azorerna och Madeira samt om upphävande av förordning (EEG) nr 1600/92 (POSEIMA) när det
gäller tillämpningen av tilläggsavgiften för mjölk och mjölkprodukter på Azorerna
(KOM(2003) 617 — C5-0500/2003 — 2003/0244(CNS))
(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution
—

med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2003) 617) (1),

—

med beaktande av artikel 299.2 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C50500/2003),

—

med beaktande av artikel 67 och artikel 158.1 i arbetsordningen,

—

med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A5-0415/
2003).

1.

Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.
Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text
som parlamentet godkänt.
3.
Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra
kommissionens förslag.
4.
Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.
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P5_TA(2003)0558

Arealuttag för regleringsåret 2004/2005 *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om undantag från
förordning (EG) nr 1251/1999 när det gäller kravet på arealuttag för regleringsåret 2004/2005
(KOM(2003) 691 — C5-0559/2003 — 2003/0271(CNS))
(Samrådsförfarandet)
Europaparlamentet utfärdar denna resolution
—

med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2003) 691) (1),

—

med beaktande av artiklarna 36 och 37 i EG-fördraget, i enlighet med vilka rådet har hört
parlamentet (C5-0559/2003),

—

med beaktande av artikel 67 och artikel 158.1 i arbetsordningen,

—

med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A5-0460/
2003).

1.

Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.
Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text
som parlamentet godkänt.
3.
Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra
kommissionens förslag.
4.
Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.

P5_TA(2003)0559

Gemensam organisation av marknaden för råtobak *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om ändring av
förordning (EEG) nr 2075/92 om den gemensamma organisationen av marknaden för råtobak
(KOM(2003) 633 — C5-0517/2003 — 2003/0251(CNS))
(Samrådsförfarandet)
Europaparlamentet utfärdar denna resolution
—

med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2003) 633) (1),

—

med beaktande av artikel 37 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C50517/2003),

—

med beaktande av artikel 67 och artikel 158.1 i arbetsordningen,

—

med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A5-0462/
2003).

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.
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1.

Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.
Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text
som parlamentet godkänt.
3.
Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra
kommissionens förslag.
4.
Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

P5_TA(2003)0560

Vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EG och USA *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om ingående av ett avtal
om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta staters regering (KOM(2003) 569 — C5-0503/2003 — 2003/0223(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution
—

med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2003) 569) (1),

—

med beaktande av artikel 170 och artikel 300.2 första stycket i EG-fördraget,

—

med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört
parlamentet (C5-0503/2003),

—

med beaktande av artikel 67, 97.7 och artikel 158.1 i arbetsordningen,

—

med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi
(A5-0436/2003).

1.

Europaparlamentet godkänner ingåendet av avtalet.

2.
Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen, samt regeringarna och
parlamenten i medlemsstaterna och Amerikas förenta stater, parlamentets ståndpunkt.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.
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P5_TA(2003)0561

Koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning hos N1-fordon ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av
Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 70/156/EEG och 80/1268/
EEG med avseende på mätning av koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning hos N1-fordon (5997/
1/2003 — C5-0491/2003 — 2001/0255(COD))
(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)
Europaparlamentet utfärdar denna resolution
—

med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (5997/1/2003 — C5-0491/2003) (1),

—

med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet (2), en behandling som
avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2001) 543) (3),

—

med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

—

med beaktande av artikel 78 i arbetsordningen,

—

med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för miljö, folkhälsa och
konsumentfrågor (A5-0432/2003).

1.

Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten.

2.
Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med den gemensamma ståndpunkten.
3.
Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna
rättsakten, i enlighet med artikel 254.1 i EG-fördraget.
4.
Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att underteckna rättsakten och i samförstånd
med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.
5.
Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.
(2) EUT C 273 E, 14.11.2003, s. 74.
(3) EGT C 51, 26.2.2002, s. 317.

P5_TA(2003)0562

Narkotikaprekursorer ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av
Europaparlamentets och rådets förordning om narkotikaprekursorer (9732/1/2003 — C5-0462/
2003 — 2002/0217(COD))
(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)
Europaparlamentet utfärdar denna resolution
—

med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (9732/1/2003 — C5-0462/2003) (1),

(1) EUT C 277 E, 18.11.2003, s. 31.
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—

med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet (1), en behandling som
avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2002) 494) (2),

—

med beaktande av kommissionens ändrade förslag (KOM(2003) 304) (3),

—

med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

—

med beaktande av artikel 78 i arbetsordningen,

—

med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och
rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A5-0430/2003).

1.

Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten.

2.
Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med den gemensamma ståndpunkten.
3.
Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna
rättsakten, i enlighet med artikel 254.1 i EG-fördraget.
4.
Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att underteckna rättsakten och i samförstånd
med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.
5.
Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) Antagna texter, 11.3.2003, P5_TA(2003)0069.
(2) EGT C 20 E, 28.1.2003, s. 160.
(3) Ännu ej offentliggjort i EUT.

P5_TA(2003)0563

Kultur 2000-programmet ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut
om ändring av beslut nr 508/2000/EG av den 14 februari 2000 om upprättande av Kultur 2000programmet (KOM(2003) 187 — C5-0178/2003 — 2003/0076(COD))
(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution
—

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2003) 187) (1),

—

med beaktande av artikel 251.2 och artikel 151 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen
har lagt fram sitt förslag (C5-0178/2003),

—

med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

—

med beaktande av betänkandet från utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott
och yttrandet från budgetutskottet (A5-0417/2003).

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.
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1.

Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag med följande ändringar.

2.
Europaparlamentet anser att finansieringsöversikten i kommissionens förslag är förenlig med taket
för kategori 3 i budgetplanen utan att det inverkar på andra politikområden.
3.
Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förelägga parlamentet en ny text om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.
4.
Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

P5_TC1-COD(2003)0076
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 december 2003 inför
antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr …/2004/EG om ändring av beslut nr 508/
2000/EG om upprättande av Kultur 2000-programmet

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 151 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag (1),
med beaktande av Regionkommitténs yttrande,
i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och
av följande skäl:
(1)

Genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 508/2000/EG av den 14 februari 2000 om
upprättade av Kultur 2000-programmet (3) infördes ett program för finansiering och planering av
samarbete på kulturområdet för perioden från och med den 1 januari 2000 till och med den
31 december 2004.

(2)

Det är viktigt att säkerställa fortsatta gemenskapsåtgärder på kulturområdet inom ramen för de
uppgifter som gemenskapen tilldelats genom artikel 151 i Fördraget.

(3)

Kultur 2000-programmet bör därför förlängas med ytterligare två år till och med 2006.

(4)

Översynen av budgetplanen med hänsyn till utvidgningen föreskriver ett högre tak för kategori
3, vilket måste respekteras av den lagstiftande myndigheten när man förlänger befintliga
program.

(5)

Det är mycket viktigt att kommissionen senast den 31 december 2005 lägger fram en fullständig
och detaljerad utvärderingsrapport avseende Kultur 2000-programmet, så att Europaparlamentet
och rådet kan bedöma förslaget till nytt ramprogram för gemenskapsåtgärder inom kulturområdet, som enligt planerna skall läggas fram under 2004 med planerad start 2007.

(1) EUT C …
(2) Europaparlamentets ståndpunkt av den 16 december 2003.
(3) EGT L 63, 10.3.2000, s. 1.
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Beslut nr 508/2000/EG ändras på följande sätt:
1.
I artikel 1 första stycket skall datumet den 31 december 2004 ersättas med datumet den 31 december
2006.
2.

I artikel 3 första stycket skall beloppet 167 miljoner euro ersättas med beloppet 236,5 miljoner euro.

Artikel 2
Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens
officiella tidning.
Det skall tillämpas från och med den 1 januari 2005.

Utfärdat i … den

På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

Ordförande

Ordförande

P5_TA(2003)0564

Statistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om statistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna (KOM(2003) 364 — C5-0285/2003 —
2003/0126(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution
—

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2003) 364) (1),

—

med beaktande av artikel 251.2 och artikel 285.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen
har lagt fram sitt förslag (C5-0285/2003),

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.
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—

med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

—

med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A5-0426/2003).

1.

Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.
Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förelägga parlamentet en ny text om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.
3.
Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

P5_TC1-COD(2003)0126
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 december 2003 inför
antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2004 om statistik över
varuhandeln mellan medlemsstaterna

EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 285.1 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag (1),
med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),
i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och
av följande skäl:
(1)

Genom rådets förordning (EEG) nr 3330/91 av den 7 november 1991 om statistik över varuhandel
medlemsstater emellan (3) inrättas ett helt nytt system för insamling av uppgifter, vilket vid två
tillfällen har förenklats. För att öka insynen i systemet och underlätta förståelsen av det bör
förordning (EEG) nr 3330/91 ersättas av denna förordning.

(2)

Detta system bör bibehållas eftersom den gemenskapspolitik som berörs av den inre marknadens
utveckling och de europeiska företagens analys av sina särskilda marknader fortfarande kräver
tillräckligt detaljerad statistisk information. Analysen av den ekonomiska och monetära unionens
utveckling kräver också snabb tillgång till aggregerade uppgifter. Medlemsstaterna bör kunna samla
in uppgifter som svarar mot deras särskilda behov.

(3)

Formuleringen av reglerna för utarbetande av statistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna
bör emellertid förbättras för att de skall bli lättare att förstå för de företag som måste tillhandahålla
uppgifter, för de nationella organ som samlar in uppgifterna och för användarna.

(4)

Ett tröskelsystem bör bibehållas men i förenklad form för att på ett tillfredsställande sätt motsvara
användarnas behov samtidigt som bördan begränsas för dem som skall lämna statistiska uppgifter,
främst de små och medelstora företagen.

(1) EGT C …
(2) Europaparlamentets ståndpunkt av den 16 december 2003.
(3) EGT L 316, 16.11.1991, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1624/
2000 (EGT L 187, 26.7.2000, s. 1).
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(5)

Det starka bandet mellan systemet för insamling av statistiska uppgifter och gällande skattebestämmelser för handeln med varor mellan medlemsstaterna bör bibehållas. Detta band gör det
framför allt möjligt att kontrollera kvaliteten på de insamlade uppgifterna.

(6)

Kvaliteten på den producerade statistiken, utvärderingen av denna enligt gemensamma indikatorer
och insynen på området är viktiga mål som kräver gemenskapsbestämmelser.

(7)

Eftersom syftena med den planerade åtgärden, nämligen utarbetandet av ett gemensamt juridiskt
ramverk för systematisk framställning av gemenskapsstatistik om varuutbytet mellan medlemsstaterna, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemstaterna och bättre kan uppnås på
gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i
fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(8)

Rådets förordning (EG) nr 322/97 av den 17 februari 1997 om gemenskapsstatistik (1) utgör en
referensram till bestämmelserna i denna förordning. Den mycket detaljerade informationen när det
gäller statistik över varuhandeln kräver dock särskilda sekretessregler.

(9)

Det är viktigt att denna förordning tillämpas enhetligt och att det därför föreskrivs ett gemenskapsförfarande som gör det möjligt att i tid fastställa tillämpningsvillkoren och genomföra de
nödvändiga tekniska anpassningarna.

(10)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets
beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av
kommissionens genomförandebefogenheter (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Syfte
Med denna förordning skapas en gemensam ram för den systematiska produktionen av gemenskapsstatistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna.

Artikel 2
Definitioner
I denna förordning avses med
a) ”varor”: all lös egendom, inklusive elektrisk ström,
b) ”särskilda varor eller varurörelser”: varor eller varurörelser som på grund av sin karaktär berättigar till
särskilda regler, såsom industrianläggningar; fartyg och flygplan; havsprodukter; varor som levereras till
fartyg och flygplan; delleveranser; militär materiel; varor till och från offshoreanläggningar; rymdfarkoster; motorfordons- och flygplansdelar; avfallsprodukter,
c) ”nationella myndigheter”: nationella statistiska institut och andra organ med ansvar för att i varje
medlemsstat producera gemenskapsstatistik om varuhandeln mellan medlemsstaterna,
(1) EGT L 52, 22.2.1997, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003
(EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).
(2) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
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d) ”gemenskapsvaror”:
i) Varor som i sin helhet har framställts inom gemenskapens tullområde, utan tillsats av varor från
tredje land eller från områden som inte ingår i gemenskapens tullområde.
ii) Varor som kommer från länder och områden vilka inte ingår i gemenskapens tullområde och som
får saluföras fritt i en medlemsstat.
iii) Varor som har framställts inom gemenskapens tullområde antingen enbart av sådana varor som
avses i punkt ii, eller av sådana varor som avses i punkterna i och ii.
e) ”avsändande medlemsstat”: den medlemsstat, enligt definitionen av dess statistiska territorium, från
vilken varor sänds till en annan medlemsstat,
f) ”mottagande medlemsstat”: den medlemsstat, enligt definitionen av dess statistiska territorium, vilken
mottar varor från en annan medlemsstat,
g) ”varor som passerar i en riktning mellan medlemsstater”: gemenskapsvaror som sänds från en
medlemsstat till en annan och som på väg till den mottagande medlemsstaten transporteras direkt
genom en annan medlemsstat eller där kvardröjer av skäl som endast hänför sig till varornas transport.

Artikel 3
Räckvidd
1.
Statistiken över handeln mellan medlemsstaterna skall omfatta avsända varor och ankommande
varor.
2.
Avsända varor skall omfatta följande varor som sänts från den avsändande medlemsstaten till en
annan medlemsstat:
a) Gemenskapsvaror utom varor som passerar i en riktning mellan medlemsstater.
b) Varor som införts i den mottagande medlemsstaten enligt tullförfarandet för aktiv förädling eller
förfarandet för förädling under tullkontroll.
3.
Ankommande varor skall omfatta följande varor som inkommer till den mottagande medlemsstaten
och som ursprungligen sändes från en annan medlemsstat:
a) Gemenskapsvaror utom varor som passerar i en riktning mellan medlemsstater.
b) Varor som tidigare införts i den avsändande medlemsstaten enligt tullförfarandet för aktiv förädling eller
förfarandet för bearbetning under tullkontroll, som fortfarande befinner sig under tullförfarandet för
aktiv förädling eller förfarandet för bearbetning under tullkontroll eller som får saluföras fritt i den
mottagande medlemsstaten.
4.
Olika eller särskilda regler, vilka skall fastställas av kommissionen i enlighet med det förfarande som
föreskrivs i artikel 14.2, kan gälla för särskilda varor eller varurörelser.
5.
Vissa varor enligt en förteckning som skall fastställas av kommissionen, i enlighet med det förfarande
som föreskrivs i artikel 14.2, skall av metodskäl inte ingå i statistiken.
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Artikel 4
Statistiskt territorium
1.
Medlemsstaternas statistiska territorium sammanfaller med deras tullområde såsom det definieras i
artikel 3 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för
gemenskapen (1).
2.

Genom undantag från punkt 1 ingår Helgoland i Tysklands statistiska territorium.

Artikel 5
Uppgiftskällor
1.
Ett särskilt system för uppgiftsinsamling, nedan kallat ”Intrastat-systemet”, skall användas för att ge
tillgång till statistiska uppgifter om avsändande och mottagande av gemenskapsvaror vilka inte omfattas av
ett administrativt enhetsdokument för tull- eller skatteändamål.
2.
De statistiska uppgifterna om avsändande och mottagande av andra varor skall lämnas direkt av
tullen till de nationella myndigheterna, minst en gång i månaden.
3.
För särskilda varor eller varurörelser kan andra uppgiftskällor än Intrastat-systemet och tulldeklarationer användas.
4.
Varje medlemsstat skall skapa rutiner för hur Intrastatuppgifterna skall lämnas. För att underlätta
arbetet för de uppgiftsskyldiga skall kommissionen (Eurostat) skapa förutsättningar för mer automatisk
databehandling och elektronisk dataöverföring.

Artikel 6
Referensperiod
Referensperioden för de uppgifter som skall lämnas enligt artikel 5 skall vara den kalendermånad då
varorna avsänds eller tas emot.
Referensperioden kan anpassas med hänsyn till kopplingen till moms- och tullskyldigheter, enligt
bestämmelser som skall antas av kommissionen enligt förfarandet i artikel 14.2.

Artikel 7
Uppgiftslämnare inom Intrastat-systemet
1.

Skyldigheten att lämna uppgifter till Intrastat skall gälla

a) fysiska eller juridiska personer som är momsregisterade i den avsändande medlemsstaten och som
i) har slutit det avtal, utom transportavtal, som ger upphov till avsändandet av varor, eller i annat fall
ii) sänder eller svarar för avsändande av varor, eller i annat fall
iii) är i besittning av de varor som skall sändas,
(1) EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.
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b) fysiska eller juridiska personer som är momsregisterade i den mottagande medlemsstaten och som
i) har slutit det avtal, utom transportavtal, som ger upphov till leveransen av varor, eller i annat fall
ii) mottar leveransen av varor eller svarar för dess mottagande, eller i annat fall
iii) är i besittning av de varor som är föremål för levereras.
2.
Den som är skyldig att lämna uppgifter kan överlåta uppdraget till en tredje part, men en sådan
överlåtelse skall på inget sätt minska den uppgiftsskyldiges ansvar.
3.
Om den som är skyldig att lämna uppgifter inte fullgör sina förpliktelser enligt denna förordning
skall det leda till påföljder som medlemsstaten fastställer.
Artikel 8
Register
1.
De nationella myndigheterna skall upprätta och föra ett register över aktörer inom gemenskapen
vilket minst skall innehålla uppgift om avsändare när det är fråga om avsändelse och mottagare när det är
fråga om mottagande.
2.
För att identifiera dem som är skyldiga att tillhandahålla uppgifter enligt artikel 7 och för att
kontrollera de lämnade uppgifterna skall den ansvariga skatteförvaltningen i varje medlemsstat till den
nationella myndigheten
a) minst en gång i månaden lämna förteckningar över fysiska och juridiska personer som meddelat att de
under perioden i fråga har gjort varuinköp i andra medlemsstater eller levererat varor till andra
medlemsstater. Förteckningarna skall innehålla uppgifter om det totala värdet av varor som av skatteskäl deklarerats av de fysiska och juridiska personerna,
b) på eget initiativ eller på den nationella myndighetens begäran lämna alla andra uppgifter som kan höja
statistikens kvalitet och som den fått del av i enlighet med skattereglerna.
Formerna för att tillhandahålla uppgifterna skall anges av kommissionen enligt förfarandet i artikel 14.2.
Den nationella myndigheten skall behandla uppgifter som lämnats till den i enlighet med de regler som
skattemyndigheten tillämpar på uppgifterna.
3.
Skatteförvaltningen skall göra de momsregistrerade köpmännen uppmärksamma på deras eventuella
skyldigheter som uppgiftslämnare till Intrastat.
Artikel 9
Intrastatuppgifter som skall samlas in
1.

Följande uppgifter skall samlas in av de nationella myndigheterna:

a) Det identifikationsnummer som tilldelats den som är skyldig att lämna uppgifter i enlighet med artikel
22.1 c, i dess lydelse enligt artikel 28 h, i rådets direktiv 77/388/EEG (1).
b) Referensperiod.
c) Flöde (mottagande eller avsändning).
d) Identifikation av varorna enligt det åttasiffriga numret i den kombinerade nomenklaturen, i enlighet
med definitionen i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (2).
e) Partnermedlemsstat.
f) Varornas värde.
(1) Rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter — Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund (EGT L 145, 13.6.1977, s. 1). Direktivet
senast ändrat genom direktiv 2003/92/EG (EUT L 260, 11.10.2003, s. 8).
(2) EGT L 256, 7.9.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2205/2003 (EUT L 330,
18.12.2003, s. 10).
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g) Varumängd.
h) Slag av transaktion.
Definitionerna av uppgifterna i första stycket punkterna e–h ges i bilagan. Vid behov skall kommissionen
enligt förfarandet i artikel 14.2 ange formerna för att tillhandahålla dessa uppgifter, särskilt vilka koder
som skall användas.
2.

Medlemsstaterna får också samla in andra uppgifter, t.ex. följande:

a) Identifikationen av varorna på en mer detaljerad nivå än den kombinerade nomenklaturen.
b) Ursprungsland vid mottagandet.
c) Ursprungsregion vid avsändandet och bestämmelseregion vid mottagandet.
d) Leveransvillkor.
e) Transportsätt.
f) Statistiskt förfarande.
Definitionerna av uppgifterna i första stycket punkterna b–f ges i bilagan. Vid behov skall kommissionen
enligt förfarandet i artikel 14.2 ange formerna för att tillhandahålla dessa uppgifter, särskilt vilka koder
som skall användas.

Artikel 10
Förenkling inom Intrastat
1.
För att tillgodose användarnas behov av statistiska uppgifter utan att göra de ekonomiska aktörernas
börda alltför betungande skall medlemsstaterna varje år fastställa tröskelvärden uttryckt i årsvärden av
handeln inom gemenskapen, under vilka Intrastatuppgifter inte behöver lämnas eller där förenklade
uppgifter kan lämnas.
2.

Varje medlemsstat skall fastställa tröskelvärden separat för mottagna och avsända varor.

3.
Vid fastställandet av tröskelvärden under vilka uppgiftslämnarna inte behöver lämna Intrastatuppgifter skall medlemsstaterna se till att de uppgifter som avses i artikel 9.1 första stycket punkterna a–f
lämnas av de uppgiftsskyldiga, så att minst 97 procent av medlemsstaternas i värde uttryckta handel
omfattas.
4.
Medlemsstaterna får fastställa andra tröskelvärden under vilka uppgiftslämnarna får tillämpa följande
förenkling:
a) Varumängden behöver inte uppges.
b) Slaget av transaktion behöver inte uppges.
c) Möjlighet att uppge högst tio av de detaljerade relevanta underrubriker i den kombinerade nomenklaturen som är de mest använda i fråga om värdet och att omgruppera de övriga produkterna enligt
regler som skall antas av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 14.2.
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Varje medlemsstat som tillämpar dessa tröskelvärden skall garantera att handeln i dessa delar uppgår till
högst 6 % av dess totala handel.
5.
Medlemsstaterna får på vissa villkor, som rör kvaliteten och som fastställs av kommissionen i
enlighet med förfarandet i artikel 14.2, förenkla de uppgifter som skall lämnas för små enskilda
transaktioner.
6.
De tröskelvärden som medlemsstaterna tillämpar skall meddelas kommissionen (Eurostat) senast den
31 oktober före det år då de skall tillämpas.
Artikel 11
Sekretess
På en begäran från uppgiftslämnaren beslutar de nationella myndigheterna om de statistiska uppgifter som
gör det möjligt att indirekt identifiera dennefår spridas eller om de skall omgrupperas så att den statistiska
sekretessen inte röjs genom spridningen av uppgifterna.
Artikel 12
Överföring av uppgifter till kommissionen
1.
Medlemsstaterna skall till kommissionen (Eurostat) sända månadsresultaten över sin statistik över
varuhandeln mellan medlemsstaterna senast
a) 40 kalenderdagar efter referensmånadens slut då det handlar om aggregerade resultat som skall
definieras av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 14.2,
b) 70 kalenderdagar efter referensmånadens slut då det handlar om detaljerade resultat som innehåller de
uppgifter som avses i artikel 9.1 första stycket punkterna b–h.
Då det gäller varornas värde skall resultaten omfatta endast det statistiska värdet såsom det definieras i
bilagan.
Sekretessbelagda uppgifter skall överföras av medlemsstaterna till kommissionen (Eurostat).
2.
Medlemsstaterna skall förse kommissionen (Eurostat) med månadsresultat som omfattar deras totala
handel med varor, vid behov med hjälp av beräkningar.
3.
Medlemsstaterna skall överföra uppgifterna till kommissionen (Eurostat) på elektronisk väg i enlighet
med en utbytesstandard.
De praktiska formerna för att överföra dessa uppgifter till kommissionen skall anges av kommissionen
enligt förfarandet i artikel 14.2.
Artikel 13
Kvalitet
1.
Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att garantera kvaliteten på de uppgifter som
överförs enligt gällande kvalitetsindikatorer och kvalitetsstandarder.
2.
Medlemsstaterna skall till kommissionen (Eurostat) överlämna en årsrapport om kvaliteten i de
överförda uppgifterna.
3.
Indikatorerna och standarderna för att bedöma uppgifternas kvalitet, strukturen på de kvalitetsrapporter som medlemsstaterna skall lämna och alla nödvändiga åtgärder för att bedöma och förbättra
uppgifternas kvalitet skall fastställas av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 14.2.
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Artikel 14
Kommittéförfarandet
1.
Kommissionen skall biträdas av Kommittén för statistik över varuhandeln mellan medlemsstater
(Intrastat-kommittén), nedan kallad ”kommittén”.
2.
När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med
beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.
Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.
3.

Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.
Artikel 15
Slutbestämmelser

Förordning (EEG) nr 3330/91 skall upphöra att gälla.
Hänvisningar till den upphävda förordningen skall anses som hänvisningar till den här förordningen.
Artikel 16
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska
unionens officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den [1 januari 2005].
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i … den

På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

Ordförande

Ordförande

BILAGA
DEFINITIONER AV DE STATISTISKA UPPGIFTERNA
1) Partnermedlemsstat
a) Partnermedlemsstaten vid mottagandet är den medlemsstat varorna kommer ifrån. Det innebär den
avsändande medlemsstaten i de fall då varorna införs direkt från en annan medlemsstat. Om varorna
innan de kommer till den mottagande medlemsstaten har passerat en eller flera mellanliggande
medlemsstater och har kvarstannat där eller underkastats rättsliga åtgärder som inte hänger samman
med transporten (t.ex. ägarbyte), skall som den medlemsstat varorna kommer ifrån betraktas den
sista medlemsstat där sådana uppehåll eller åtgärder har förekommit.
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b) Partnermedlemsstaten vid avsändandet är den mottagande medlemsstaten. Det innebär den sista
medlemsstat som vid tidpunkten för avsändandet är känd som bestämmelseland för varorna.
2) Varumängd
Varumängden kan uttryckas på två sätt:
a) Nettomängden vilket betyder den faktiska mängden varor exklusive förpackning.
b) De ytterligare enheter som betecknar eventuella enheter mätbar mängd bortsett från nettomängden,
se kommissionens förordning om den årliga uppdateringen av den kombinerade nomenklaturen.

3) Varornas värde
Varornas värde kan uttryckas på två sätt:
a) Det beskattningsbara beloppet, vilket är det värde som skall bestämmas i beskattningssyfte i enlighet
med direktiv 77/388/EEG.
b) Det statistiska värdet, som är det värde som beräknas vid medlemsstaternas nationella gräns. Det
omfattar tillkommande kostnader (frakt, försäkring) då det gäller avsända varor endast under den del
av transporten som utförs på den avsändande medlemsstatens område och då det gäller mottagna
varor endast under den del av transporten som utförs utanför den mottagande medlemsstatens
område. Det är det s.k. f.o.b.-värdet för avsända varor och c.i.f.-värdet för mottagna varor.

4) Slag av transaktion
Slag av transaktion avser de olika karakteristika (köp/försäljning, arbete enligt avtal…) som anses viktiga
för att skilja en transaktion från en annan.
5) Ursprungsland
Ursprungslandet för mottagna varor är det land som varorna ursprungligen kommer ifrån.
Varor som i sin helhet erhålls eller produceras i ett land har sitt ursprung i det landet.
Varor som framställts i mer än ett land skall anses ha sitt ursprung i det land där den sista omfattande
och ekonomiskt motiverade bearbetningen skedde i ett företag utrustat för detta syfte och som ledde
till tillverkningen av en ny produkt eller innebar ett viktigt steg i tillverkningen.
6) Ursprungsregion eller bestämmelseregion
a) Med ursprungsregion, för avsända varor, menas den region i den avsändande medlemsstaten där
varorna producerades, monterades, sattes samman, förädlades, reparerades eller underhölls. I annat
fall är ursprungsregionen den region varifrån varorna sändes eller i annat fall den region där
försäljningen ägde rum.
b) Med bestämmelseregion, för mottagna varor, menas den region i den mottagande medlemsstaten där
varorna skall konsumeras, monteras, sättas samman, förädlas, repareras eller underhållas. I annat fall
är bestämmelseregionen den region dit varorna skall sändas eller i annat fall den region där
försäljningen sker.
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7) Leveransvillkor
Med leveransvillkor menas de bestämmelser i försäljningsavtalet som stadgar säljarens respektive
köparens skyldigheter i enlighet med Internationella handelskammarens Incoterms (c.i.f., f.o.b. osv.).
8) Transportsätt
Transportsättet bestäms av de aktiva transportmedel med vilka varorna förmodas lämna den avsändande medlemsstatens statistiska territorium och de aktiva transportmedel med vilka varorna förmodas
ha anlänt till den mottagande medlemsstatens statistiska territorium.
9) Statistiskt förfarande
Med det statistiska förfarandet menas de olika karakteristika som anses viktiga för att skilja mellan de
olika typerna av mottagna och avsända varor i statistiskt avseende.

P5_TA(2003)0565

Konventet: ansvarsfrihet 2002 ***
Europaparlamentets resolution om beslutet av företrädarna för medlemsstaternas regeringar
gällande den ansvarsfrihet som skall beviljas konventets generalsekreterare för genomförandet av
budgeten för budgetåret 2002 (C5-0406/2003 — 2003/0903(AVC))
(Samtyckesförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution
—

med beaktande av artikel 20 i beslutet av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i
rådet, av den 21 februari 2002 om inrättande av en fond för finansieringen av konventet om
Europeiska unionens framtid och om finansiella bestämmelser för dess förvaltning (2002/176/EU) (1),

—

med beaktande av konventets inkomst- och utgiftsredovisning samt balansräkning för budgetåret
2002 som översänts till Europaparlamentet i en skrivelse av den 15 maj 2003 (SN 2802/2003 —
I5-0016/2003 — C5-0406/2003),

—

med beaktande av revisionsrättens rapport av den 10 april 2003 om de räkenskaper som generalsekreteraren för konventet om Europeiska unionens framtid har sammanställt för budgetåret 2002
(som inleddes den 21 februari 2002 och avslutades den 31 december 2002) samt synpunkter från
konventets generalsekreterare (I5-0013/2003) (2),

—

med beaktande av rådets rådfrågning (9736/2003),

—

med beaktande av artikel 86.1 i arbetsordningen,

(1) EGT L 60, 1.3.2002, s. 56.
(2) EUT C 122, 22.5.2003.
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—

med beaktande av rekommendationen från budgetkontrollutskottet (A5-0414/2003), och av följande
skäl:

A.

Revisionsrätten fastslår i sin rapport att den, genom sin granskning, har uppnått en rimlig säkerhet
om att konventets räkenskaper för det budgetår som avslutades den 31 december 2002 är
tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna som helhet är lagliga och korrekta.

B.

Konventets räkenskaper för budgetåret 2002 ger inte upphov till några frågor som behöver
kommenteras.

1.
Europaparlamentet ger sitt samtycke till att konventets generalsekreterare beviljas ansvarsfrihet för
genomförandet av budgeten för budgetåret 2002.
2.
Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen,
företrädarna för medlemsstaternas regeringar församlade i rådet och revisionsrätten.

P5_TA(2003)0566

Gemensamt system för mervärdesskatt *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv
77/388/EEG om ett gemensamt system för mervärdesskatt beträffande förfarandet för antagande
av avvikelser samt tilldelning av genomförandebefogenheter (KOM(2003) 335 — C5-0281/2003 —
2003/0120(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution
—

med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2003) 335) (1),

—

med beaktande av artikel 93 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C50281/2003),

—

med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

—

med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A5-0427/2003).

1.

Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.
Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i
enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.
3.
Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text
som parlamentet godkänt.
(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.
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4.
Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra
kommissionens förslag.

5.
Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

PARLAMENTETS ÄNDRINGAR

Ändring 1
SKÄL 2
(2) Det bör av öppenhetsskäl och i rättssäkerhetens intresse
tillses att varje avvikelse som bemyndigas med stöd av
artiklarna 27 eller 30 i direktiv 77/388/EEG blir föremål
för ett uttryckligt beslut som rådet antar på förslag från
kommissionen.

(2) Det bör av öppenhetsskäl och i rättssäkerhetens intresse
tillses att varje avvikelse som bemyndigas med stöd av
artiklarna 27 eller 30 i direktiv 77/388/EEG blir föremål
för ett uttryckligt beslut som rådet antar på förslag från
kommissionen efter att ha informerat Europaparlamentet.

Ändring 2
SKÄL 13
(13) Med tanke på det begränsade tillämpningsområdet bör
det bestämmas att tillämpningsföreskrifterna för direktiv
77/388/EEG skall antas av rådet, som skall fatta sitt
beslut enhälligt på förslag från kommissionen, i enlighet
med ett förfarande som motsvarar det som föreskrivs i
direktivet för antagande av avvikelser.

(13) Med tanke på det begränsade tillämpningsområdet bör
det bestämmas att tillämpningsföreskrifterna för direktiv
77/388/EEG skall antas av rådet, som skall fatta sitt
beslut enhälligt på förslag från kommissionen, i enlighet
med ett förfarande som motsvarar det som föreskrivs i
direktivet för antagande av avvikelser. För att garantera
öppenheten i processen skall Europaparlamentet hela
tiden hållas fullt informerat.

Ändring 3
ARTIKEL 1, LED 1
Artikel 27, punkt 4 (direktiv 77/388/EEG)
4. Kommissionen skall inom tre månader efter översändandet
av den underrättelse som avses i punkt 3 för rådet lägga
fram ett förslag till lämpliga åtgärder eller, om kommissionen har invändningar mot ansökan om avvikelse, ett
meddelande där den redovisar sina invändningar.

4. Kommissionen skall inom tre månader efter översändandet
av den underrättelse som avses i punkt 3 för rådet lägga
fram ett förslag till lämpliga åtgärder eller, om kommissionen har invändningar mot ansökan om avvikelse, ett
meddelande där den redovisar sina invändningar. Förslaget
eller meddelandet skall översändas till Europaparlamentet
för kännedom samtidigt som det sänds till rådet.

Ändring 4
ARTIKEL 1, LED 2
Artikel 29a (direktiv 77/388/EEG)
Rådet skall enhälligt på förslag från kommissionen besluta om
nödvändiga föreskrifter för tillämpningen av detta direktiv.

Rådet skall enhälligt på förslag från kommissionen och efter
att ha informerat Europaparlamentet besluta om nödvändiga
föreskrifter för tillämpningen av detta direktiv.
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KOMMISSIONENS FÖRSLAG

PARLAMENTETS ÄNDRINGAR

Ändring 5
ARTIKEL 1, LED 3
Artikel 30, punkt 1, stycke 1 (direktiv 77/388/EEG)
1. Rådet får enhälligt på förslag från kommissionen tillåta
varje medlemsstat att ingå avtal med ett tredje land eller
en internationell organisation som kan innehålla avvikelser
från detta direktiv.

1. Rådet får enhälligt på förslag från kommissionen och efter
att ha informerat Europaparlamentet tillåta varje
medlemsstat att ingå avtal med ett tredje land eller en
internationell organisation som kan innehålla avvikelser
från detta direktiv.

Ändring 6
ARTIKEL 1, LED 3
Artikel 30, punkt 3 (direktiv 77/388/EEG)
3. Kommissionen skall inom tre månader efter översändandet
av den underrättelse som avses i punkt 2 för rådet lägga
fram ett förslag till lämpliga åtgärder eller, om kommissionen har invändningar mot ansökan om avvikelse, ett
meddelande där den redovisar sina invändningar.

3. Kommissionen skall inom tre månader efter översändandet
av den underrättelse som avses i punkt 2 för rådet lägga
fram ett förslag till lämpliga åtgärder eller, om kommissionen har invändningar mot ansökan om avvikelse, ett
meddelande där den redovisar sina invändningar. Förslaget
eller meddelandet skall översändas till Europaparlamentet
för kännedom samtidigt som det sänds till rådet.

P5_TA(2003)0567

Moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv
90/435/EEG om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater (KOM(2003) 462 — C5-0427/2003 — 2003/0179(CNS))
(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution
—

med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2003) 462) (1),

—

med beaktande av artikel 94 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C50427/2003),

—

med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

—

med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandet från
utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden (A5-0472/2003).

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.

15.4.2004

Europeiska unionens officiella tidning

SV

C 91 E/85
Tisdag 16 december 2003

1.

Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.
Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i
enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.
Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text
som parlamentet godkänt.

4.
Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra
kommissionens förslag.

5.
Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

PARLAMENTETS ÄNDRINGAR

Ändring 1
SKÄL 7
(7) I syfte att låta ett större antal företag komma i åtnjutande av förmånerna enligt direktiv 90/435/EEG bör
lägsta kapitalinnehavskravet för att företag skall anses
som moderbolag och dotterbolag sänkas från 25 % till
10 %.

(7) De flesta medlemsstater tillämpar inte något inhemskt
lägsta kapitalinnehavskrav alls eller ett mycket lågt
sådant för den skattemässiga behandlingen av företagsinterna vinstutdelningar, och i syfte att få de gränsöverskridande fall som omfattas av direktiv 90/435/EEG att
stämma bättre överens med behandlingen av nationella
koncerner bör lägsta kapitalinnehavskravet för att företag
skall anses som moderbolag och dotterbolag sänkas från
25 % till 5 %.

Ändring 2
ARTIKEL 1, LED 1
Artikel 1.1, strecksats 3 (direktiv 90/435/EEG)
—

på utdelning till i denna stat belägna fasta driftställen för
bolag från andra medlemsstater från dotterbolag i en
medlemsstat.

—

på utdelning till i denna stat belägna fasta driftställen för
bolag från andra medlemsstater från dotterbolag i en
medlemsstat annan än den där det fasta driftstället är
beläget.

Ändring 3
ARTIKEL 1, LED 2
Artikel 3.1, led a (direktiv 90/435/EEG)
a) Status som moderbolag skall i vart fall tillskrivas varje bolag
i en medlemsstat som uppfyller de villkor som anges i
artikel 2 och innehar andelar motsvarande minst 10 % av
kapitalet i ett bolag i en annan medlemsstat vilket uppfyller
samma villkor.

a) Status som moderbolag skall i vart fall tillskrivas varje bolag
i en medlemsstat som uppfyller de villkor som anges i
artikel 2 och innehar andelar motsvarande minst 5 % av
kapitalet i ett bolag i en annan medlemsstat vilket uppfyller
samma villkor.
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Ändring 4
ARTIKEL 1, LED 3, LED A
Artikel 4, punkt 1, strecksats 2 (direktiv 90/435/EEG)
—

beskatta den men medge moderbolaget och det fasta
driftstället rätt att från den skatt de har att betala avräkna
sådan på vinstutdelningen belöpande bolagsskatt som har
erlagts av dotterbolaget och av eventuella underliggande
dotterbolag, upp till beloppet för den motsvarande
skatten.

—

beskatta den men medge moderbolaget och det fasta
driftstället rätt att från den skatt de har att betala avräkna
sådan på vinstutdelningen belöpande bolagsskatt som har
erlagts av dotterbolaget och av eventuella underliggande
dotterbolag, om dessa sistnämnda uppfyller samma
villkor, upp till beloppet för den motsvarande skatten.

Ändring 5
ARTIKEL 1, LED 3, LED C
Artikel 4, punkt 2, stycke 2 (direktiv 90/435/EEG)
Moderbolaget skall i samband med att sådana kostnader som
inte får dras av från den beskattningsbara vinsten i moderbolaget fastställs tillåtas att påvisa de verkliga förvaltningskostnaderna.

I de fall då moderbolaget påvisar att de verkliga förvaltningskostnaderna som inte får dras av från den beskattningsbara vinsten i moderbolaget är lägre än schablonbeloppet får
det icke-avdragbara beloppet inte överstiga de verkliga kostnaderna.

Ändring 6
ARTIKEL 1, LED 4, LED A
Artikel 5, punkt 1 (direktiv 90/435/EEG)
1. Vinstutdelning från ett dotterbolag till moderbolaget skall,
åtminstone om det senare innehar minst 10 % av kapitalet
i dotterbolaget, vara befriad från källskatt.

1. Vinstutdelning från ett dotterbolag till moderbolaget skall,
åtminstone om det senare innehar minst 5 % av kapitalet i
dotterbolaget, vara befriad från källskatt.

Ändring 7
BILAGA
Bilaga, led za (nytt) (direktiv 90/435/EEG)
za. Kooperativa föreningar som registrerats enligt rådets
förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om
stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCEföreningar) (1) och rådets direktiv 2003/72/EG av den
22 juli 2003 om komplettering av stadgan för europeiska kooperativa föreningar med avseende på arbetstagarinflytande (2).
____________
(1) EGT L 207, 18.8.2003, s. 1.
(2) EGT L 207, 18.8.2003, s. 25.
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P5_TA(2003)0568

Fiske i Antarktis: Kontrollåtgärder *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om det ändrade förslaget till rådets förordning om
fastställande av vissa kontrollåtgärder för fiskeverksamhet i det område som omfattas av konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (KOM(2002) 356 — C5-0356/2002
— KOM(2003) 384 — C5-0430/2003 — 2002/0137(CNS)
(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution
—

med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2002) 356) (1) och kommissionens ändrade
förslag (KOM(2003) 384) (2),

—

med beaktande av artikel 37 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C50430/2003),

—

med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

—

med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A5-0440/2003).

1.

Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.
Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i
enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.
3.
Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text
som parlamentet godkänt.
4.
Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra
kommissionens förslag.
5.
Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

PARLAMENTETS ÄNDRINGAR

Ändring 1
Artikel 3, punkt 4a (ny)
4a. Medlemsstaterna skall inte utfärda särskilda fisketillstånd till fartyg som har för avsikt att bedriva fiske
med långrev inom konventionsområdet, vilket inte är i
enlighet med bestämmelserna i artikel 8.3 andra stycket
i rådets förordning (EG) nr (…/200…) om vissa
tekniska åtgärder som kan tillämpas på fiskeverksamhet
i det område som omfattas av konventionen.

(1) EGT C 262, 29.10.2002, s. 310.
(2) Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Ändring 2
Artikel 6, punkt 1
1. Nytt fiske är förbjudet inom konventionsområdet, förutom
om det har tillåtits i enlighet med punkt 4.

1. Nytt fiske är förbjudet inom konventionsområdet, förutom
om det har tillåtits i enlighet med punkterna 2–5.

Ändring 3
Artikel 7, punkt 1
1. Provfiske är förbjudet inom konventionsområdet, förutom
om det har tillåtits i enlighet med punkterna 2–6.

1. Provfiske är förbjudet inom konventionsområdet, förutom
om det har tillåtits i enlighet med punkterna 2–7.

Ändring 4
Artikel 24, punkt 6, styckena 1 och 2
6. Om ett fartyg vägrar att stanna eller på annat sätt underlätta för en observatör eller inspektör att gå ombord, eller
om fartygets befälhavare eller besättning försvårar en
observatörs eller inspektörs tillåtna verksamhet, skall den
berörde observatören eller inspektören utarbeta en detaljerad rapport med en fullständig beskrivning av omständigheterna och överlämna rapporten till den medlemsstat
som har utsett honom, så att rapporten kan vidarebefordras i enlighet med relevanta bestämmelser i artikel 25.

6. Om ett fartyg vägrar att stanna eller på annat sätt underlätta för en inspektör att gå ombord, eller om fartygets
befälhavare eller besättning försvårar en inspektörs tillåtna
verksamhet, skall den berörde inspektören utarbeta en
detaljerad rapport med en fullständig beskrivning av
omständigheterna och överlämna rapporten till den
medlemsstat som har utsett honom, så att rapporten kan
vidarebefordras i enlighet med relevanta bestämmelser i
artikel 25.

Försvårande av en observatörs eller inspektörs arbete eller
underlåtenhet att uppfylla en observatörs eller inspektörs
rimliga önskemål i samband med tjänsteutövningen skall
behandlas av flaggmedlemsstaten på samma sätt som om
observatören eller inspektören var observatör eller
inspektör för den medlemsstaten.

Försvårande av en inspektörs arbete eller underlåtenhet att
uppfylla en inspektörs rimliga önskemål i samband med
tjänsteutövningen skall behandlas av flaggmedlemsstaten på
samma sätt som om inspektören var inspektör för den
medlemsstaten.

Ändring 5
Artikel 28, punkt 2
2. När det gäller gemenskapens fiskefartyg skall hänvisningarna till Antarktiskommissionens bevarandeåtgärder i
punkt 1 tolkas som hänvisningar till de relevanta bestämmelserna i förordning (EG) nr (XXX/2003), i förordning
(EG) nr 1035/2001 eller i förordningen om det årliga
fastställandet av fiskemöjligheter och därmed förknippade
villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i
gemenskapens vatten samt om genomförande av åtgärder
för gemenskapens fartyg i vatten där fångstbegränsningar
krävs.

2. När det gäller gemenskapens fiskefartyg skall hänvisningarna till Antarktiskommissionens bevarandeåtgärder i
punkt 1 tolkas som hänvisningar till de relevanta bestämmelserna i denna förordning, bestämmelserna i förordning
(EG) nr (XXX/2003), i förordning (EG) nr 1035/2001 eller
i förordningen om det årliga fastställandet av fiskemöjligheter och därmed förknippade villkor för vissa fiskbestånd
och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten samt
om genomförande av åtgärder för gemenskapens fartyg i
vatten där fångstbegränsningar krävs.
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KOMMISSIONENS FÖRSLAG

PARLAMENTETS ÄNDRINGAR

Ändring 6
Artikel 30a (ny)
Artikel 30a
Åtgärder beträffande avtalsslutande parters fartyg
1. Medlemsstaterna skall samarbeta och vidta alla nödvändiga åtgärder, i enlighet med nationell lagstiftning och
gemenskapslagstiftningen, för att
a) garantera att de medborgare som lyder under deras
jurisdiktion inte stöder eller bedriver IUU-fiske eller är
anställda ombord på fartyg som upptas i förteckningen över IUU-fartyg, vilken avses i artikel 29,
b) identifiera de medborgare som är driftsansvariga eller
nyttjandeberättigade ägare till fartyg som bedriver
IUU-fiske.
2. Medlemsstaterna skall garantera att sanktioner i anslutning till IUU-fiske, vilka tillämpas på medborgare under
deras jurisdiktion, är tillräckligt stränga för att på ett
effektivt sätt förhindra, avskräcka ifrån och eliminera
IUU-fiske samt för ta ifrån lagbrytare den vinst som
härrör sig från sådan olaglig verksamhet.

P5_TA(2003)0569

Fiske i Antarktis: Tekniska bestämmelser *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om det ändrade förslaget till rådets förordning om
införande av vissa tekniska bestämmelser för fiskeverksamhet i området för konventionen om
bevarandet av marina levande tillgångar i Antarktis (KOM(2002) 355 — C5-0355/2002 — 2002/
0138(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution
—

med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2002) 355) (1) och kommissionens ändrade
förslag (KOM(2003) 384) (2),

—

med beaktande av artikel 37 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C50431/2003),

(1) EGT C 262, 29.10.2002, s. 295.
(2) Ännu ej offentliggjort i EUT.
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—

med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

—

med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A5-0437/2003).

1.

Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.
Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i
enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.
3.
Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text
som parlamentet godkänt.
4.
Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra
kommissionens förslag.
5.
Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.
KOMMISSIONENS FÖRSLAG

PARLAMENTETS ÄNDRINGAR

Ändring 1
Artikel 8, punkt 3, stycke 2
Medlemsstaterna skall inte bevilja särskilt fisketillstånd till
fartyg som inte har möjlighet att bearbeta avfall ombord eller
tillräcklig kapacitet att förvara avfall ombord eller möjlighet att
dumpa avfallet på motsatt sida från den sida där långrevarna
halas in.

Fartygen skall ha möjlighet att bearbeta avfall ombord eller
tillräcklig kapacitet att förvara avfall ombord eller möjlighet att
dumpa avfallet på motsatt sida från den sida där långrevarna
halas in.

P5_TA(2003)0570

Mänskliga vävnader och celler ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av
Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av kvalitets- och säkerhetsnormer för
donation, tillvaratagande, kontroll, bearbetning, konservering, förvaring och distribution av mänskliga vävnader och celler (10133/3/2003 — C5-0416/2003 — 2002/0128(COD))
(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)
Europaparlamentet utfärdar denna resolution
—

med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (10133/3/2003 — C5-0416/2003) (1),

—

med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet (2), en behandling som
avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2002) 319) (3),

—

med beaktande av kommissionens ändrade förslag (KOM(2003) 340) (4),

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

EUT C 240 E, 7.10.2003, s. 12.
Antagna texter från sammanträdet den 10.4.2003, P5_TA(2003)0182.
EGT C 227 E, 24.9.2002, s. 505.
Ännu ej offentliggjort i EUT.
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—

med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

—

med beaktande av artikel 80 i arbetsordningen,

—

med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för miljö, folkhälsa och
konsumentfrågor (A5-0387/2003).

1.

Europaparlamentet föreslår nedanstående ändringar i den gemensamma ståndpunkten.

2.
Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

P5_TC2-COD(2002)0128
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 16 december 2003 inför
antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/…/EG om fastställande av kvalitets
och säkerhetsnormer för donation, tillvaratagande, kontroll, bearbetning, konservering, förvaring
och distribution av mänskliga vävnader och celler

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 152.4 a i detta,
med beaktande av kommissionens förslag (1),
med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),
efter att ha hört Regionkommittén,
i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (3), och
av följande skäl:
(1)

Transplantation av mänskliga vävnader och celler är ett medicinskt område som expanderar kraftigt
och erbjuder stora möjligheter för behandling av hittills obotliga sjukdomar. Dessa ämnens kvalitet
och säkerhet bör tryggas, särskilt för att förhindra överföring av sjukdomar.

(2)

Tillgängligheten på mänskliga vävnader och celler för terapeutiska ändamål är beroende av de av
gemenskapens medborgare som är villiga att donera vävnader och celler. För att skydda folkhälsan
och förhindra att infektionssjukdomar överförs via dessa vävnader och celler måste alla säkerhetsåtgärder vidtas vid donation, tillvaratagande, kontroll, bearbetning, konservering, förvaring, distribution och användning.

(3)

Det är nödvändigt att stödja nationella och europeiska informationskampanjer och kampanjer för
ökad medvetenhet om donation av vävnader, celler och organ kring temat ”vi är alla potentiella
givare”. Kampanjerna bör syfta till att göra det lättare för medborgarna i Europa att under sin
livstid fatta beslut om att bli givare och underrätta sin familj eller sin lagliga ställföreträdare om sin
vilja. Eftersom det finns ett behov av att garantera att vävnader och celler finns tillgängliga för
medicinsk behandling, bör medlemsstaterna främja donation av vävnader och celler, inklusive
hematopoetiska progenitorceller, av hög kvalitet och med en hög säkerhetsnivå, för att på detta
sätt även öka självförsörjningen i gemenskapen.

(1) EGT C 227 E, 24.9.2002, s. 505.
(2) EUT C 85, 8.4.2003, s. 44.
(3) Europaparlamentets ståndpunkt av den 10 april 2003 (ännu ej offentliggjord i EUT), rådets gemensamma ståndpunkt
av den 22 juli 2003 (EUT C 240 E, 7.10.2003, s. 12) och Europaparlamentets ståndpunkt av den 16 december 2003.
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(4)

En enhetlig ram bör omedelbart inrättas för att garantera höga kvalitets- och säkerhetsnormer vid
tillvaratagande, kontroll, bearbetning, förvaring och distribution av vävnader och celler inom hela
gemenskapen och för att underlätta utbyten för de patienter som varje år genomgår terapeutisk
behandling av detta slag. Därför är det ytterst viktigt att gemenskapens bestämmelser garanterar att
mänskliga vävnader och celler, oavsett användningsområde, har en jämförbar kvalitets- och säkerhetsnivå. Införandet av sådana normer kan således bidra till att stärka allmänhetens tilltro till att
mänskliga vävnader och celler som tillvaratas i en annan medlemsstat faktiskt uppfyller samma
höga krav som i det egna landet.

(5)

Inom vävnads- och cellterapin förekommer det ett intensivt utbyte över hela världen och det är
därför önskvärt med internationella normer. Gemenskapen bör därför sträva efter att främja en så
hög nivå på folkhälsoskyddet som möjligt när det gäller kvalitet och säkerhet för vävnader och
celler. Kommissionen bör i sin rapport till Europaparlamentet och rådet redogöra för vilka framsteg
som gjorts i detta hänseende.

(6)

Vävnader och celler som skall användas för industriellt framställda produkter, inbegripet medicintekniska produkter, bör endast omfattas av detta direktiv när det gäller donation, tillvaratagande och
kontroll, om bearbetning, konservering, förvaring och distribution regleras i annan gemenskapslagstiftning. Övriga tillverkningssteg omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG
av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel (1).

(7)

Detta direktiv bör tillämpas på vävnader och celler, inklusive stamceller från hematopoetiskt perifert
blod, navelsträng (blod) och benmärg, på könsceller (äggceller, spermier) samt på vävnader och
celler från foster, och adulta och embryonala stamceller.

(8)

Detta direktiv omfattar inte blod och blodprodukter (annat än hematopoietiska progenitorceller),
mänskliga organ eller organ, vävnader eller celler från djur. Blod och blodprodukter regleras för
närvarande i direktiv 2001/83/EG, direktiv 2000/70/EG (2), rekommendation 98/463/EG (3) och
direktiv 2002/98/EG (4). Vävnader och celler som används som autologa transplantat (vävnader
som tas ifrån och transplanteras tillbaka till en och samma individ) inom ramen för samma
kirurgiska ingrepp och som inte hanteras av någon vävnadsbank, omfattas inte heller av detta
direktiv. De kvalitets- och säkerhetskrav som ställs på sådana processer är helt annorlunda.

(9)

Användningen av organ ger i viss mån upphov till samma frågeställningar som användningen av
vävnader och celler, men det finns markanta skillnader, och de två områdena bör därför inte
omfattas av ett och samma direktiv.

(10)

Detta direktiv omfattar vävnader och celler avsedda för användning på människor, inbegripet
mänskliga vävnader och celler som används vid framställningen av kosmetiska produkter. På grund
av risken för överföring av smittsamma sjukdomar är emellertid användningen av mänskliga celler,
vävnader och produkter i kosmetiska produkter förbjuden enligt kommissionens direktiv 95/34/EG
av den 10 juli 1995 om anpassning av bilagorna II, III, VI och VII till rådets direktiv 76/768/EEG
om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosmetiska produkter till tekniska framsteg (5).

(1) EGT L 311, 28.11.2001, s. 67. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2003/63/EG (EUT L 159,
27.6.2003, s. 46).
(2) Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/70/EG av den 16 november 2000 om ändring av rådets direktiv 93/42/
EEG när det gäller medicintekniska produkter som innehåller stabila derivat av blod eller plasma från människa (EGT
L 313, 13.12.2000, s. 22).
(3) Rådets rekommendation av den 29 juni 1998 om blod- och plasmagivares lämplighet och screening av donerat blod i
Europeiska gemenskapen (EGT L 203, 21.7.1998, s. 14).
(4) Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/98/EG av den 27 januari 2003 om fastställande av kvalitets- och
säkerhetsnormer för insamling, kontroll, framställning, förvaring och distribution av humanblod och blodkomponenter (EUT L 33, 8.2.2003, s. 30).
(5) EGT L 167, 18.7.1995, s. 19.
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(11)

Detta direktiv omfattar inte forskning med användning av mänskliga vävnader och celler, när dessa
används för annat syfte än för användning i människokroppen, t.ex. in vitro-forskning eller i
djurmodeller. Endast de vävnader och celler som i kliniska försök används i människokroppen bör
omfattas av de kvalitets- och säkerhetsnormer som fastställs i detta direktiv.

(12)

Detta direktiv bör inte inkräkta på beslut som fattas av medlemsstaterna rörande användning eller
icke-användning av specifika typer av mänskliga celler, inklusive könsceller och embryonala
stamceller. Om någon särskild typ av användning av sådana celler emellertid skulle vara godkänt i
en medlemsstat, fastställer detta direktiv att alla nödvändiga bestämmelser för att skydda folkhälsan
— med tanke på de särskilda riskerna med dessa celler grundat på den vetenskapliga kunskapen
och på deras särskilda karaktär — och garantera de grundläggande rättigheterna måste tillämpas.
Detta direktiv bör inte heller inkräkta på medlemsstaternas bestämmelser rörande den rättsliga
definitionen av ”person” eller ”individ”.

(13)

Donation, tillvaratagande, kontroll, bearbetning, konservering, förvaring och distribution av mänskliga vävnader och celler avsedda för användning på människor bör uppfylla höga kvalitets- och
säkerhetsnormer för att en hög hälsoskyddsnivå i gemenskapen skall garanteras. I detta direktiv bör
det fastställas normer för varje fas i användningen av mänskliga vävnader och celler.

(14)

Den kliniska användningen av vävnader och celler av mänskligt ursprung för tillämpning på
människor kan hindras på grund av begränsad tillgång. Det vore därför önskvärt att kriterierna
för tillgång till sådana vävnader och celler definieras klart och tydligt på grundval av en objektiv
bedömning av de medicinska behoven.

(15)

Det är nödvändigt att öka medlemsstaternas tilltro till kvaliteten och säkerheten hos donerade
vävnader och celler, till hälsoskyddet för levande givare och respekten för avlidna givare samt till
säkerheten i användningsprocessen.

(16)

Sådana vävnader och celler som används för allogena terapeutiska ändamål kan tas tillvara från
både levande och avlidna givare. För att säkerställa att en levande givares hälsotillstånd inte påverkas
av donationen, bör det krävas att givaren först genomgår en läkarundersökning. En avliden givares
värdighet bör respekteras, i synnerhet genom rekonstruktion av givarens kropp så att den är så lik
det ursprungliga anatomiska skicket som möjligt.

(17)

Användningen av vävnader och celler i människokroppen kan orsaka sjukdomar och ge oönskade
effekter. Merparten av detta kan förhindras genom en noggrann utvärdering av givaren och kontroll
av varje donation i enlighet med bestämmelser som har fastställts och uppdaterats mot bakgrund av
bästa möjliga vetenskapliga rön.

(18)

Av principskäl bör användningsprogrammen för vävnader och celler bygga på principerna om
frivillig donation utan ersättning, anonymitet för både givare och mottagare, givarens oegennytta
samt solidaritet mellan givare och mottagare. Medlemsstaterna uppmanas att vidta åtgärder för att
främja ett starkt engagemang från den offentliga och icke-vinstdrivande sektorn för tillhandahållande
av vävnads- och cellanvändningstjänster samt forskning och utveckling i samband härmed.

(19)

Frivilliga vävnads- och celldonationer utan ersättning är en faktor som kan bidra till höga
säkerhetsnormer för vävnader och celler och på så sätt till skyddet av människors hälsa.
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(20)

Vilken inrättning som helst bör, om den uppfyller normerna, kunna ackrediteras som vävnads- och
cellinrättning.

(21)

I enlighet med principen om insyn bör alla vävnadsinrättningar som i enlighet med bestämmelserna
i detta direktiv är ackrediterade, utsedda, auktoriserade eller har beviljats tillstånd, inklusive de som
tillverkar produkter av mänskliga vävnader och celler, oavsett om de är föremål för annan
gemenskapslagstiftning, ha tillgång till relevanta vävnader och celler tillvaratagna i enlighet med
bestämmelserna i detta direktiv, utan att det påverkar tillämpningen av gällande bestämmelser i
medlemsstaterna om användningen av vävnader och celler.

(22)

I detta direktiv respekteras de grundläggande rättigheterna och följs de principer som återspeglas i
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (1) och vederbörlig hänsyn tas till
konventionen om skydd av människan och människovärdet vid tillämpning av biologi och medicin:
konvention om mänskliga rättigheter och biomedicin. Varken i stadgan eller konventionen föreskrivs
uttryckligen någon harmonisering, men medlemsstaterna hindras inte heller från att införa strängare
krav i sin lagstiftning.

(23)

Alla nödvändiga åtgärder måste vidtas för att försäkra tilltänkta vävnads- eller cellgivare om att all
information som ges till hälsovårdspersonal om givarnas hälsa, resultaten av kontrollerna av
donationerna samt eventuell framtida spårning av donationerna är konfidentiell.

(24)

Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda
personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana
uppgifter (2) är tillämpligt på personuppgifter som behandlas i enlighet med det här direktivet.
I artikel 8 i det direktivet förbjuds i princip behandlingen av uppgifter som rör hälsa. Begränsade
undantag från denna förbudsprincip har fastställts. I direktiv 95/46/EG föreskrivs även att den
registeransvarige skall genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda
personuppgifter från förstöring genom olyckshändelse eller otillåtna handlingar eller förlust genom
olyckshändelse samt mot ändringar, otillåten spridning av eller otillåten tillgång till uppgifterna och
mot varje annat slag av otillåten behandling.

(25)

Ett system för ackreditering av vävnadsinrättningar och ett system för anmälan av komplikationer
och biverkningar i samband med tillvaratagande, kontroll, bearbetning, konservering, förvaring och
distribution av mänskliga vävnader och celler bör upprättas i medlemsstaterna.

(26)

Medlemsstaterna bör se till att företrädare för de behöriga myndigheterna genomför inspektioner
och vidtar andra kontrollåtgärder för att säkerställa att vävnadsinrättningarna följer bestämmelserna
i detta direktiv. Medlemsstaterna bör se till att personer som deltar i inspektioner och kontrollåtgärder har de rätta kvalifikationerna och erhåller lämplig utbildning.

(27)

Personal som direkt arbetar med donation, tillvaratagande, kontroll, bearbetning, konservering,
förvaring och distribution av mänskliga vävnader och celler bör ha lämpliga kvalifikationer och få
aktuell och ändamålsenlig utbildning. De bestämmelser som fastställs i detta direktiv när det gäller
utbildning bör tillämpas utan att det påverkar befintlig gemenskapslagstiftning om erkännande av
yrkeskvalifikationer.

(28)

Ett ändamålsenligt system bör inrättas för spårbarhet av mänskliga vävnader och celler. På så sätt
skulle det också bli möjligt att kontrollera att kvalitets- och säkerhetsnormerna efterlevs. Spårbarhet
bör säkerställas genom korrekta förfaranden för identifiering av ämnen, givare, mottagare, vävnadsinrättningar och laboratorier, genom registersystem och genom ett lämpligt märkningssystem.

(1) EGT C 364, 18.12.2000, s. 1.
(2) EGT L 281, 23.11.1995, s. 31. Direktivet ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003,
s. 1).
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(29)

Principiellt bör inte mottagarens/mottagarnas identitet avslöjas för givaren eller dennes anhöriga och
omvänt, utan att detta påverkar tillämpningen av gällande lagstiftning i medlemsstaterna om villkor
för utlämnande av uppgifter, vilken i undantagsfall, särskilt när det gäller donation av könsceller,
kan tillåta att givarens anonymitet hävs.

(30)

För att genomförandet av de bestämmelser som antas inom ramen för detta direktiv skall bli
effektivare, bör det fastställas påföljder som kan tillämpas av medlemsstaterna.

(31)

Eftersom målet för detta direktiv, nämligen att fastställa höga kvalitets- och säkerhetsnormer för
mänskliga vävnader och celler i hela gemenskapen, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av
medlemsstaterna och de därför, på grund av åtgärdens omfattning och verkningar, bättre kan
uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i
artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(32)

Det är nödvändigt att gemenskapen har tillgång till bästa möjliga vetenskapliga rådgivning om
vävnaders och cellers säkerhet, särskilt för att bistå kommissionen när bestämmelserna i detta
direktiv skall anpassas till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, i synnerhet mot bakgrund
av den snabba biotekniska utvecklingen av kunskaper och metoder på området för mänskliga celler
och vävnader.

(33)

Yttrandena från Vetenskapliga kommittén för läkemedel och medicintekniska produkter och från
Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik har beaktats, liksom internationella
erfarenheter på detta område, och de kommer att höras framledes om behov uppstår.

(34)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta direktiv bör antas i enlighet med rådets
beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av
kommissionens genomförandebefogenheter (1).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1
Mål
I detta direktiv fastställs kvalitets- och säkerhetsnormer för mänskliga vävnader och celler avsedda för
användning på människor, i syfte att garantera en hög hälsoskyddsnivå för människor.

Artikel 2
Räckvidd
1.
Detta direktiv skall tillämpas på donation, tillvaratagande, kontroll, bearbetning, konservering,
förvaring och distribution av mänskliga vävnader och celler avsedda för användning på människor samt
av produkter som tillverkas av mänskliga vävnader och celler avsedda för användning på människor.
(1) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
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Om sådana tillverkade produkter omfattas av andra direktiv, skall detta direktiv endast tillämpas på
donation, tillvaratagande och kontroll.
2.

Detta direktiv skall inte tillämpas på följande:

a) Vävnader och celler som används som autologa transplantat vid ett och samma kirurgiska ingrepp.
b) Blod och blodkomponenter enligt definitionen i direktiv 2002/98/EG.
c) Organ eller delar av organ, om deras uppgift är att användas för samma ändamål som hela organet i
människokroppen.

Artikel 3
Definitioner
I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:
a) celler: enskilda mänskliga celler eller en grupp mänskliga celler, vilka inte är förenade av något slag av
bindväv,
b) vävnad: alla de beståndsdelar av människokroppen som består av celler.
c) givare: varje mänsklig källa, levande eller avliden, till mänskliga celler eller vävnader.
d) donation: donation av mänskliga vävnader eller celler avsedda för användning på människor.
e) organ: en differentierad och vital del av människokroppen bestående av olika sorters vävnad, vilken
upprätthåller sin struktur, kärlbildning och förmåga att utveckla fysiologiska funktioner med en
betydande grad av autonomi.
f) tillvaratagande: förfarande genom vilket vävnader eller celler görs tillgängliga.
g) bearbetning: all verksamhet som är kopplad till beredning, hantering, konservering och förpackning av
vävnader och celler avsedda för användning på människor.
h) konservering: användning av kemiska agenser, ändring av miljöförhållanden eller andra metoder under
bearbetningen för att förhindra eller fördröja biologisk eller fysisk försämring hos celler eller vävnader.
i) karantän: status för tillvaratagna vävnader eller celler, eller för vävnad som isolerats fysiskt eller på
annat effektivt sätt, i avvaktan på ett beslut om godtagande eller avvisande.
j) förvaring: bevarande av produkten under lämpliga kontrollerade förhållanden tills den distribueras.
k) distribution: transport och leverans av vävnader eller celler avsedda för användning på människor.
l) användning på människor: användning av vävnader eller celler på eller i en mänsklig mottagare och
extrakorporeala användningar.
m) allvarlig komplikation: varje sådan ogynnsam incident i samband med tillvaratagande, kontroll, bearbetning, förvaring och distribution av vävnader och celler som kan leda till överföring av en smittsam
sjukdom, är dödlig, livshotande, invalidiserande eller medför betydande funktionsnedsättning för
patienten eller som kan leda till eller förlänger sjukdom eller behov av sjukhusvård.
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n) allvarlig biverkning: en icke avsedd reaktion, däribland en smittsam sjukdom, hos givare eller mottagare
i samband med tillvaratagande eller användning på människor av vävnader och celler, vilken är dödlig,
livshotande, invalidiserande eller medför betydande funktionsnedsättning eller leder till eller förlänger
sjukdom eller behov av sjukhusvård.

o) vävnadsinrättning: vävnadsbank eller avdelning på ett sjukhus eller annat organ där det sker bearbetning,
konservering, förvaring eller distribution av mänskliga vävnader eller celler. Vävnadsinrättningen kan
också ansvara för tillvaratagande eller kontroll av vävnader och celler.

p) allogen användning: celler eller vävnader som tas från en person och används på en annan,

q) autolog användning: celler eller vävnader som tas från och används på en och samma person.

Artikel 4
Genomförande

1.
Medlemsstaterna skall utse behörig(a) myndighet(er) som skall ansvara för att kraven i detta
direktiv uppfylls.

2.
Detta direktiv skall inte hindra en medlemsstat från att upprätthålla eller införa strängare skyddsåtgärder, under förutsättning att de är förenliga med fördraget.

En medlemsstat får särskilt införa krav på frivillig donation utan ersättning, inklusive förbud mot eller
begränsning av import av mänskliga vävnader och celler, för att garantera en hög hälsoskyddsnivå, under
förutsättning att villkoren i fördraget är uppfyllda.

3.
Detta direktiv inkräktar inte på medlemsstaternas beslut om förbud mot donation, tillvaratagande,
kontroll, bearbetning, konservering, förvaring, distribution eller användning av specifika typer av mänskliga
vävnader eller celler eller av celler från en angiven källa, inklusive de fall då dessa beslut även rör import
av samma typ av mänskliga celler eller vävnader.

4.
Vid genomförandet av verksamhet som omfattas av detta direktiv får kommissionen anlita teknisk
och/eller administrativ hjälp till ömsesidig nytta för kommissionen och stödmottagarna gällande identifiering, utarbetande, administration, övervakning, revision och kontroll samt bidra med stödfinansiering.

KAPITEL II
SKYLDIGHETER FÖR MEDLEMSSTATERNAS MYNDIGHETER

Artikel 5
Övervakning av tillvaratagande av mänskliga vävnader och celler

1.
Medlemsstaterna skall se till att tillvaratagande och kontroll av vävnader och celler utförs av personal
med relevant yrkesutbildning och erfarenhet och att detta sker på de villkor som fastställts av den
behöriga myndigheten eller de behöriga myndigheterna i samband med ackreditering, utseende, auktorisering eller beviljande av tillstånd för dessa verksamheter.

C 91 E/98

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Tisdag 16 december 2003

2.
Den behöriga myndigheten eller de behöriga myndigheterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för
att se till att tillvaratagandet av vävnaderna och cellerna uppfyller de krav som avses i artikel 28 b, e och
f. De kontroller som krävs för givarna skall utföras av ett kvalificerat laboratorium som har ackrediterats,
utsetts, auktoriserats eller beviljats tillstånd av den behöriga myndigheten eller de behöriga myndigheterna.

Artikel 6
Ackreditering, utseende eller auktorisering av eller tillstånd tillvävnadsinrättningarna och metoder för
preparation av vävnader och celler
1.
Medlemsstaterna skall se till att alla vävnadsinrättningar där verksamhet bedrivs för kontroll,
bearbetning, konservering, förvaring eller distribution av mänskliga vävnader och celler avsedda för
användning på människor har ackrediterats, utsetts eller auktoriserats eller beviljats tillstånd för dessa
verksamheter av en behörig myndighet.
2.
Den behöriga myndigheten eller de behöriga myndigheterna skall, när den eller de har kontrollerat
att vävnadsinrättningen uppfyller de krav som avses i artikel 28 a, ackreditera, utse, auktorisera eller bevilja
tillstånd till vävnadsinrättningen och meddela vilken verksamhet den får bedriva och vilka villkor som
gäller. Den eller de skall auktorisera de metoder för preparation av vävnader och celler som vävnadsinrättningen får använda i enlighet med kraven i artikel 28 g. De avtal som träffas mellan en vävnadsinrättning
och tredje man, i enlighet med artikel 24, skall granskas inom ramen för detta förfarande.
3.
Vävnadsinrättningen får inte göra någon väsentlig förändring av verksamheten utan att den behöriga
myndigheten eller de behöriga myndigheterna i förväg har lämnat sitt skriftliga godkännande.
4.
Den behöriga myndigheten eller de behöriga myndigheterna får upphäva eller återkalla ackreditering,
utseende eller auktorisering av eller tillstånd till en vävnadsinrättning eller en metod för preparation av
vävnader och celler, om inspektioner eller kontroller visar att inrättningen eller metoden inte uppfyller
kraven i detta direktiv.
5.
Vissa specifika vävnader och celler, vilka kommer att fastställas i enlighet med kraven i artikel 28 i,
får med den behöriga myndighetens eller de behöriga myndigheternas samtycke distribueras direkt och för
omedelbar transplantation till mottagaren om leverantörens verksamhet har ackrediterats, utsetts, auktoriserats eller beviljats tillstånd.

Artikel 7
Inspektioner och kontroller
1.
Medlemsstaterna skall se till att den behöriga myndigheten eller de behöriga myndigheterna anordnar
inspektioner och att vävnadsinrättningar utför ändamålsenliga kontroller för säkerställande av att kraven i
detta direktiv följs.
2.
Medlemsstaterna skall också se till att det görs ändamålsenliga kontroller av tillvaratagandet av
mänskliga vävnader och celler.
3.
Den behöriga myndigheten eller de behöriga myndigheterna skall regelbundet anordna inspektioner
och utföra kontroller. Det får inte gå mer än två år mellan två inspektioner.
4.
Dessa inspektioner och kontroller skall genomföras av tjänstemän, som företräder den behöriga
myndigheten, vilka skall ha befogenhet att
a) inspektera vävnadsinrättningar och anläggningar hos de tredje män som avses i artikel 24,
b) utvärdera och kontrollera sådana förfaranden och verksamheter vid vävnadsinrättningar och tredje mans
anläggningar som har relevans för kraven i detta direktiv,
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c) granska alla dokument eller andra uppgifter av betydelse för kraven i detta direktiv.

5.
I enlighet med förfarandet i artikel 29.2 skall riktlinjer tas fram om villkoren för inspektioner och
kontrollåtgärder och om utbildning och kvalifikationer för de tjänstemän som skall delta, i syfte att uppnå
en jämn kompetens- och kvalitetsnivå.

6.
Den behöriga myndigheten eller de behöriga myndigheterna skall vid behov anordna inspektioner
och utföra kontroller i händelse av allvarliga biverkningar eller allvarliga komplikationer. I ett sådant fall
skall dessutom en inspektion anordnas och kontroller utföras på en vederbörligen motiverad begäran av
den behöriga myndigheten eller de behöriga myndigheterna i en annan medlemsstat.

7.
Medlemsstaterna skall, på begäran av en annan medlemsstat eller kommissionen, tillhandahålla
information om resultaten av inspektioner och kontroller som utförts med hänsyn till kraven i detta
direktiv.

Artikel 8
Spårbarhet

1.
Medlemsstaterna skall se till att alla de vävnader och celler som tillvaratas, bearbetas, förvaras eller
distribueras inom medlemsstaten kan spåras från givare till mottagare och omvänt. Kraven på spårbarhet
skall också gälla alla relevanta uppgifter om de produkter och material som kommer i kontakt med dessa
vävnader och celler.

2.
Medlemsstaterna skall se till att det införs ett system för identifiering av givare, varigenom varje
donation och var och en av de tillhörande produkterna förses med en unik kod.

3.
Alla vävnader och celler skall identifieras genom en etikett med den information som avses i
artikel 28 f och h eller genom hänvisningar som möjliggör en koppling till samma information.

4.
Vävnadsinrättningarna skall bevara de uppgifter som är nödvändiga för att garantera spårbarhet i alla
skeden. De uppgifter som krävs för att garantera fullständig spårbarhet skall bevaras i minst 30 år efter
kliniskt bruk. Uppgifterna får också förvaras i elektronisk form.

5.
Kraven beträffande spårbarhet för vävnader och celler samt avseende produkter och material som
kommer i kontakt med vävnader och celler och påverkar deras kvalitet och säkerhet, skall fastställas av
kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 29.2.

6.
Förfarandena för att garantera spårbarhet på gemenskapsnivå skall fastställas av kommissionen i
enlighet med förfarandet i artikel 29.2.

Artikel 9
Import och export av mänskliga vävnader och celler

1.
Medlemsstaterna skall vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att se till att all import av vävnader
och celler från tredje land utförs av vävnadsinrättningar som har ackrediterats, utsetts, auktoriserats eller
beviljats tillstånd för dessa verksamheter, att importerade vävnader och celler kan spåras från givare till
mottagare och omvänt i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 8. De medlemsstater och vävnadsinrättningar som tar emot sådan import från tredje land skall se till att den uppfyller kvalitets- och säkerhetsnormer likvärdiga med dem som fastställs i detta direktiv.
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2.
Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att all export av vävnader och
celler till tredje land utförs av vävnadsinrättningar som har ackrediterats, utsetts, auktoriserats eller beviljats
tillstånd för dessa verksamheter. De medlemsstater som avsänder sådan export till tredje land skall se till
att exporten uppfyller kraven i detta direktiv.
3. a) Import och export av de vävnader och celler som avses i artikel 6.5 får auktoriseras direkt av den
behöriga myndigheten eller de behöriga myndigheterna.
b) I ett nödläge kan import och export av vissa vävnader och celler auktoriseras direkt av den behöriga
myndigheten eller de behöriga myndigheterna.
c) Den behöriga myndigheten eller de behöriga myndigheterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för
att se till att import och export av de vävnader och celler som avses i b och c uppfyller kvalitetsoch säkerhetsnormer som är likvärdiga med dem som fastställs i detta direktiv.
4.
Förfarandena för kontroll av likvärdiga kvalitets- och säkerhetsnormer enligt punkt 1 skall fastställas
av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 29.2.

Artikel 10
Register över vävnadsinrättningar samt skyldighet att rapportera
1.
Vävnadsinrättningar skall föra ett register över sin verksamhet, med typer och kvantiteter av vävnader
och/eller celler som tas tillvara, kontrolleras, konserveras, bearbetas, förvaras och distribueras eller handhas
på annat sätt, och över ursprunget till och användningen av vävnader och celler avsedda för användning
på människor, i enlighet med kraven i artikel 28 f. Vävnadsinrättningarna skall lämna årsrapporter till den
behöriga myndigheten eller de behöriga myndigheterna om denna verksamhet. Denna rapport skall vara
tillgänglig för allmänheten.
2.
Den behöriga myndigheten eller de behöriga myndigheterna skall upprätta och föra ett offentligt
register över vävnadsinrättningar, med uppgift om den verksamhet för vilken varje inrättning har
ackrediterats, utsetts, auktoriserats eller beviljats tillstånd.
3.
Medlemsstaterna och kommissionen skall upprätta ett nätverk, som förbinder de nationella vävnadsinrättningsregistren.

Artikel 11
Anmälan av allvarliga komplikationer och biverkningar
1.
Medlemsstaterna skall se till att det finns ett system för att rapportera, utreda, registrera och
förmedla uppgifter om allvarliga komplikationer och biverkningar som kan påverka vävnadernas och
cellernas kvalitet och säkerhet och kan tillskrivas tillvaratagande, kontroll, bearbetning, förvaring och
distribution av vävnader och celler, samt om alla de allvarliga biverkningar som har konstaterats under
eller efter den kliniska tillämpningen och som kan ha samband med vävnadernas och cellernas kvalitet
och säkerhet.
2.
Alla personer eller inrättningar som använder sådana mänskliga vävnader eller celler som omfattas av
detta direktiv skall rapportera relevant information till de inrättningar som arbetar med donation,
tillvaratagande, kontroll, bearbetning, förvaring och distribution av mänskliga vävnader och celler, för att
underlätta spårbarheten och säkerställa kontroll av kvalitet och säkerhet.
3.
Den ansvariga person som avses i artikel 17 skall se till att den behöriga myndigheten eller de
behöriga myndigheterna underrättas om alla allvarliga komplikationer och biverkningar som avses i
punkt 1 och får en rapport med en analys av orsak och verkan.
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4.
Kommissionen skall fastställa ett förfarande för anmälan av allvarliga komplikationer och biverkningar i enlighet med förfarandet i artikel 29.2.
5.
Varje vävnadsinrättning skall se till att det införs ett precist, snabbt och kontrollerbart förfarande,
som gör det möjligt att dra in distributionen av varje produkt som kan ha samband med en komplikation
eller biverkning.

KAPITEL III
URVAL OCH UTVÄRDERING AV GIVARE

Artikel 12
Principer för donation av vävnader och celler
1.
Medlemsstaterna skall sträva efter att säkerställa frivilliga donationer av vävnader och celler utan
ersättning.
Givaren får erhålla kompensation som är strikt begränsad till ersättning av de utgifter och olägenheter som
hänför sig till donationen. I detta fall fastställer medlemsstaterna de omständigheter under vilka kompensation får beviljas.
Medlemsstaterna skall avge rapport till kommissionen om dessa åtgärder före den … (*) och därefter vart
tredje år. På grundval av dessa rapporter skall kommissionen informera Europaparlamentet och rådet om
nödvändiga kompletterande åtgärder som den avser vidta på gemenskapsnivå.
2.
Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att all marknadsföring och reklam
till stöd för donation av mänskliga vävnader och celler stämmer överens med de riktlinjer eller de lagar
som medlemsstaterna fastställt. Sådana riktlinjer eller lagar skall omfatta lämpliga begränsningar av eller
förbud mot annonsering om behovet av eller tillgången på mänskliga vävnader och celler i syfte att
erbjuda eller erhålla ekonomisk vinning eller annan fördel.
Medlemsstaterna skall sträva efter att säkerställa att tillvaratagandet av vävnader och celler är sådant att det
sker på ideell grund.

Artikel 13
Samtycke
Tillvaratagande av mänskliga vävnader eller celler får genomföras först när alla obligatoriska krav
i medlemsstaterna rörande samtycke eller auktorisering är uppfyllda.
Medlemsstaterna skall i enlighet med nationell lagstiftning vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att
givare eller deras anhöriga eller de personer som lämnar tillåtelse för givarnas räkning får all vederbörlig
information som avses i bilagan.

Artikel 14
Skydd av uppgifter och sekretess
1.
Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att alla uppgifter, inbegripet
genetisk information, som sammanställs inom ramen för detta direktiv och som utomstående har tillgång
till, har gjorts anonyma, så att givaren och mottagaren inte längre kan identifieras.
(*) Två år efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
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2.

Medlemsstaterna skall därför se till att

a) åtgärder vidtas för att skydda uppgifter och för att skydda mot obehöriga tillägg, borttaganden eller
ändringar av uppgifter i förteckningar över givare eller register över avstängda personer samt mot all
överföring av information,
b) det finns förfaranden för korrigering av bristande överensstämmelse mellan uppgifter, och
c) obehörigt utlämnande av uppgifter inte förekommer, samtidigt som möjligheten att spåra donationer
säkerställs.
3.
Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att mottagarens/mottagarnas
identitet inte avslöjas för givaren eller dennes anhöriga och omvänt, utan att det påverkar tillämpningen av
gällande lagstiftning i medlemsstaterna om villkor för utlämnande av uppgifter, i synnerhet i fråga om
donation av könsceller.

Artikel 15
Urval, utvärdering och tillvaratagande
1.
Den verksamhet som rör vävnadstillvaratagande skall ske på ett sådant sätt att det säkerställs att
utvärdering och urval av givare sker i enlighet med kraven i artikel 28 d och e och att vävnader och celler
tas tillvara, förpackas och transporteras i enlighet med kraven i artikel 28 f.
2.
När det gäller autolog donation, skall lämplighetskriterier fastställas i enlighet med kraven i
artikel 28 d.
3.
Resultaten av utvärderingen och kontrollen av givaren skall dokumenteras och alla betydande
avvikande resultat skall rapporteras i enlighet med bilagan.
4.
Den behöriga myndigheten eller de behöriga myndigheterna skall se till att all verksamhet i samband
med vävnadstillvaratagande utförs i enlighet med kraven i artikel 28 f.

KAPITEL IV
BESTÄMMELSER OM VÄVNADERS OCH CELLERS KVALITET OCH SÄKERHET

Artikel 16
Kvalitetsstyrning
1.
Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att alla vävnadsinrättningar inför
och uppdaterar kvalitetssystem som grundar sig på principerna om god sed.
2.
Kommissionen skall fastställa de gemenskapsnormer och -specifikationer som avses i artikel 28 c för
verksamhet i samband med ett kvalitetssystem.
3.
Vävnadsinrättningarna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att kvalitetssystemet omfattar
minst följande dokumentation:
—

Standardrutiner.

—

Riktlinjer.

—

Utbildnings- och referenshandböcker.
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—

Rapporteringsformulär.

—

Uppgifter om givare.

—

Information om den slutliga användningen av vävnaderna eller cellerna.

4.
Vävnadsinrättningarna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att denna dokumentation
görs tillgänglig för kontroll av den behöriga myndigheten eller de behöriga myndigheterna.
5.
Vävnadsinrättningarna skall bevara de uppgifter som är nödvändiga för att garantera spårbarhet i
enlighet med artikel 8.
Artikel 17
Ansvarig person
1.
Vävnadsinrättningarna skall utse en ansvarig person som skall uppfylla följande minimikrav och
kvalifikationskrav:
a) Han eller hon skall inneha utbildningsbevis, examensbevis eller annat intyg över formella kvalifikationer
som erhållits inom medicin eller biologi efter avslutad högskoleutbildning eller annan utbildning som i
den berörda medlemsstaten betraktas som likvärdig.
b) Han eller hon skall ha minst två års yrkeserfarenhet inom relevant område.
2.

Den person som utses enligt punkt 1 skall ha ansvaret för att

a) se till att mänskliga vävnader och celler avsedda för användning på människor i den inrättning som
personen är ansvarig för tillvaratas, kontrolleras, bearbetas, förvaras och distribueras i enlighet med
detta direktiv och med medlemsstatens gällande lagstiftning,
b) det lämnas information till den behöriga myndigheten eller de behöriga myndigheterna enligt artikel 6,
c) vävnadsinrättningen uppfyller kraven i artiklarna 7, 10, 11, 15, 16 och 18–24.
3.
Vävnadsinrättningen skall till den behöriga myndigheten eller de behöriga myndigheterna anmäla
namnet på den ansvariga person som avses i punkt 1. Om den ansvariga personen definitivt eller tillfälligt
ersätts, skall vävnadsinrättningen omedelbart meddela den behöriga myndigheten namnet på den nya
ansvariga personen och det datum då denne tillträder.
Artikel 18
Personal
Personal som arbetar med tillvaratagande, bearbetning, konservering, förvaring och distribution av
vävnader och celler i en vävnadsinrättning skall ha nödvändiga kvalifikationer för att utföra dessa uppgifter
och ges utbildning som avses i artikel 28 c.
Artikel 19
Mottagande av vävnader och celler
1.
Vävnadsinrättningarna skall se till att alla donationer av mänskliga vävnader och celler kontrolleras i
enlighet med kraven i artikel 28 e och att urval och godtagande av vävnader och celler överensstämmer
med kraven i artikel 28 f.
2.
Vävnadsinrättningarna skall se till att mänskliga vävnader och celler och tillhörande dokumentation
uppfyller kraven i artikel 28 f.
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3.
Vävnadsinrättningarna skall kontrollera och registrera att de mottagna mänskliga vävnaderna och
cellerna är förpackade i enlighet med kraven i artikel 28 f. Vävnader och celler som inte uppfyller dessa
krav skall kasseras.
4.

Godtagande eller avvisande av mottagna vävnader och celler skall dokumenteras.

5.
Vävnadsinrättningarna skall se till att en korrekt identifiering görs av mänskliga vävnader och celler.
Varje leverans eller parti med vävnader eller celler skall förses med en identifikationskod i enlighet med
artikel 8.
6.
Vävnaderna och cellerna skall hållas i karantän tills kraven på kontroll av och information om
givaren har uppfyllts i enlighet med artikel 15.

Artikel 20
Bearbetning av vävnader och celler
1.
Vävnadsinrättningarnas standardrutiner skall inbegripa all den bearbetning som påverkar kvaliteten
och säkerheten och inrättningarna skall se till att den genomförs under kontrollerade förhållanden.
Vävnadsinrättningarna skall se till att den använda utrustningen, arbetsmiljön, bearbetningen, valideringen
och kontrollvillkoren uppfyller kraven i artikel 28 h.
2.
Alla ändringar av de förfaranden som används vid bearbetning av vävnader och celler skall också
uppfylla kriterierna i punkt 1.
3.
Vävnadsinrättningarna skall i standardrutinerna fastställa särskilda bestämmelser för hantering av
sådana vävnader och celler som skall kasseras, för att förhindra att dessa kontaminerar andra vävnader
eller celler, bearbetningsmiljön eller personalen.

Artikel 21
Villkor för förvaring av vävnader och celler
1.
Vävnadsinrättningarna skall se till att alla förfaranden i samband med förvaring av vävnader och
celler dokumenteras i standardrutinerna och att förvaringsvillkoren uppfyller kraven i artikel 28 h.
2.
Vävnadsinrättningarna skall se till att alla förfaranden i samband med förvaring genomförs under
kontrollerade förhållanden.
3.
Vävnadsinrättningarna skall fastställa och upprätthålla förfaranden för kontroll av förpacknings- och
förvaringsutrymmen i syfte att förebygga förhållanden som kan ha en negativ inverkan på vävnadernas
eller cellernas funktion eller skick.
4.
Bearbetade vävnader eller celler skall inte distribueras förrän alla krav enligt detta direktiv
har uppfyllts.
5.
Medlemsstaterna skall se till att vävnadsinrättningarna förfogar över sådana avtal och förfaranden
som garanterar att vävnader och celler, som förvarats vid en inrättning som av något skäl lägger ned sin
verksamhet, skall överföras i enlighet med det samtycke som gäller för dem till andra vävnadsinrättningar
som är ackrediterade, utsedda, auktoriserade eller har beviljats tillstånd i enlighet med artikel 6, utan att
det påverkar medlemsstaternas lagstiftning om bortskaffande av donerade vävnader eller celler.
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Artikel 22
Märkning, dokumentation och förpackning
Vävnadsinrättningarna skall se till att märkning, dokumentation och förpackning uppfyller kraven i
artikel 28 f.
Artikel 23
Distribution
Vävnadsinrättningarna skall säkerställa kvaliteten hos vävnader och celler under distributionen. Distributionsvillkoren skall uppfylla kraven i artikel 28 h.
Artikel 24
Vävnadsinrättningarnas förhållande till tredje man
1.
En vävnadsinrättning skall upprätta ett skriftligt avtal med tredje man varje gång det genomförs ett
ingrepp utanför inrättningen och detta inverkar på kvaliteten och säkerheten hos de vävnader och celler
som behandlas i samarbete med tredje man, särskilt i följande fall:
a) Då en vävnadsinrättning ger tredje man i uppdrag att utföra en del av vävnads- eller cellbearbetningen
för vävnadsinrättningens räkning.
b) Då tredje man tillhandahåller sådana varor och tjänster som påverkar garantin om vävnadernas eller
cellernas kvalitet och säkerhet, inbegripet distribution av vävnader eller celler.
c) Då vävnadsinrättningen tillhandahåller tjänster till en vävnadsinrättning som inte är ackrediterad.
d) Då vävnadsinrättningen distribuerar sådana vävnader eller celler som bearbetats av tredje man.
2.
Vävnadsinrättningen skall utvärdera och utse tredje man på grundval av dennes förmåga att uppfylla
de normer som fastställs i detta direktiv.
3.
Vävnadsinrättningar skall upprätthålla en fullständig förteckning över de avtal enligt punkt 1 som de
har ingått med tredje man.
4.
Avtalen mellan en vävnadsinrättning och tredje man skall fastställa tredje mans ansvarsområden och
de detaljerade förfarandena.
5.
Vävnadsinrättningarna skall på begäran av den behöriga myndigheten eller de behöriga myndigheterna tillhandahålla kopior av avtal med tredje man.

KAPITEL V
UTBYTE AV INFORMATION, RAPPORTERING OCH PÅFÖLJDER
Artikel 25
Kodning av information
1.
Medlemsstaterna skall införa ett system för identifiering av mänskliga vävnader och celler i syfte att
säkerställa spårbarhet för alla mänskliga vävnader och celler i enlighet med artikel 8.
2.
Kommissionen skall i samarbete med medlemsstaterna utforma ett enhetligt europeiskt kodningssystem med uppgifter om vävnaders och cellers grundläggande egenskaper.
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Artikel 26
Rapportering
1.
Medlemsstaterna skall före den … (*) och därefter vart tredje år sända en rapport till kommissionen
om sådan verksamhet som har bedrivits med anknytning till bestämmelserna i detta direktiv, inbegripet en
redogörelse för de åtgärder som vidtagits avseende inspektion och kontroll.
2.
Kommissionen skall överlämna medlemsstaternas rapporter om erfarenheterna av genomförandet av
detta direktiv till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.
3.
Före den … (**) och därefter vart tredje år skall kommissionen överlämna en rapport till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om uppfyllandet
av kraven i detta direktiv, särskilt kraven avseende inspektion och kontroll.
Artikel 27
Påföljder
Medlemsstaterna skall föreskriva påföljder för överträdelser av de nationella bestämmelser som utfärdas i
enlighet med detta direktiv och vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till att dessa påföljder
tillämpas. Påföljderna skall vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna skall anmäla
dessa bestämmelser till kommissionen senast den … (***) och alla senare ändringar av bestämmelserna så
snart som möjligt.

KAPITEL VI
SAMRÅD MED KOMMITTÉER
Artikel 28
Tekniska krav och anpassning av dessa till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen
De tekniska kraven och anpassningen av dessa till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen skall när
det gäller följande punkter fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 29.2:
a) Krav vid ackreditering, utseende, auktorisering av eller tillstånd till vävnadsinrättningar.
b) Krav för tillvaratagande av mänskliga vävnader och celler.
c) Kvalitetssystem, inbegripet utbildning.
d) Urvalskriterier för givare av vävnader och/eller celler.
e) Obligatoriska laboratorietester för givare.
f) Förfaranden för tillvaratagande av vävnader och/eller celler samt mottagande av vävnader och/eller celler
vid vävnadsinrättningen.
g) Krav för metoder för preparation av vävnader och celler.
h) Bearbetning, förvaring och distribution av vävnader och celler.
i) Krav för distribution direkt till mottagaren av specifika vävnader och celler.
(*) Fem år efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
(**) Fyra år efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
(***) Två år efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
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Artikel 29
Kommitté
1.

Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2.
När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas,
med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.
Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.
3.

Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 30
Samråd med en eller flera vetenskapliga kommittéer
Kommissionen får samråda med den eller de berörda vetenskapliga kommittéerna när den fastställer eller
anpassar de tekniska kraven i artikel 28 till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen.

KAPITEL VII
SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 31
Införlivande
1.
Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är
nödvändiga för att följa detta direktiv senast den … (*). De skall genast underrätta kommissionen om
detta.
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller
åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras
skall varje medlemsstat utfärda.
2.
Medlemsstaterna får besluta att under det första året efter det datum som fastställs i punkt 1 första
stycket inte tillämpa kraven i detta direktiv på de vävnadsinrättningar som omfattades av nationella
bestämmelser före detta direktivs ikraftträdande.
3.
Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de bestämmelser i nationell lagstiftning
som de redan har antagit eller antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 32
Ikraftträdande
Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.
(*) 24 månader efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
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Artikel 33
Adressater
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i … den

På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

Ordförande

Ordförande

BILAGA

INFORMATION SOM SKALL LÄMNAS VID DONATION AV CELLER

OCH/ELLER VÄVNADER

A. LEVANDE GIVARE
1. Den person som är ansvarig för donationsförfarandet skall se till att givaren har fått tillfredsställande
information om åtminstone de aspekter avseende donationen och det förfarande av tillvaratagande som
anges i punkt 3. Information skall lämnas före tillvaratagandet.
2. Informationen skall lämnas av en utbildad person som kan förmedla den på ett lämpligt och tydligt
sätt med hjälp av termer som givaren utan svårighet kan förstå.
3. Informationen skall omfatta följande: tillvaratagandets syfte, karaktär, konsekvenser och risker, analytiska tester, om sådana utförs, registrering och skydd av uppgifter om givaren, medicinsk sekretess,
terapeutiskt syfte och eventuella fördelar, samt information om tillämpliga säkerhetsåtgärder avsedda att
skydda givaren.
4. Givaren skall informeras om att det är hans rätt att få ta del av de konstaterade resultaten från de
analytiska testerna och att få dessa tydligt förklarade.
5. Information skall ges om vikten av att kräva obligatoriskt samtycke, intygande och bemyndigande för
att tillvaratagandet av vävnader och/eller celler skall kunna genomföras.
B. AVLIDNA GIVARE
1. All information skall ges och allt nödvändigt samtycke och alla nödvändiga bemyndiganden skall
erhållas i enlighet med lagstiftningen i respektive medlemsstat.
2. De konstaterade resultaten från utvärderingen av givaren skall meddelas och förklaras tydligt för
behöriga personer i enlighet med lagstiftningen i respektive medlemsstat.
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P5_TA(2003)0571

Uppköpserbjudanden ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv
om uppköpserbjudanden (KOM(2002) 534 — C5-0481/2002 — 2002/0240(COD))
(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution
—

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2002) 534) (1),

—

med beaktande av artikel 251.2 och artikel 44.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen
har lagt fram sitt förslag (C5-0481/2002),

—

med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

—

med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden och
yttrandena från utskottet för ekonomi och valutafrågor, utskottet för sysselsättning och sociala frågor
och utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi (A5-0469/2003).

1.

Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.
Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förelägga parlamentet en ny text om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.
3.
Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) EUT C 45 E, 25.2.2003, s. 1.

P5_TC1-COD(2002)0240
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 december 2003 inför
antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/…/EG om uppköpserbjudanden

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV,
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 44.1 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag (1),
med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),
i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (3), och
(1) EUT C 45 E, 25.2.2003, s. 1.
(2) EUT C 208, 3.9.2003, s. 55.
(3) Europaparlamentets ståndpunkt av den 16 december 2003.
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av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 44.2 g i fördraget är det nödvändigt, för att skydda både bolagsmännen och
tredje man, att samordna vissa skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av bolag som lyder
under en medlemsstats lagstiftning och vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad
marknad i en medlemsstat, i syfte att göra sådana skyddsåtgärder likvärdiga i hela gemenskapen.

(2)

Det är nödvändigt att skydda värdepappersinnehavarnas intressen i bolag som lyder under en
medlemsstats lagstiftning, när dessa bolag är föremål för ett erbjudande om uppköp eller en
förändring av kontrollen över dem och åtminstone vissa av värdepapperen i bolagen är upptagna
till handel på en reglerad marknad i en medlemsstat.

(3)

Det är nödvändigt att i hela gemenskapen skapa klarhet och öppenhet om de rättsliga frågor som
måste lösas när det gäller uppköpserbjudanden och att förhindra en snedvridning av företagsomstruktureringarna i gemenskapen på grund av godtyckliga skillnader i fråga om myndighets- och
företagsledningskulturer.

(4)

Med tanke på att medlemsstaternas centralbanker tjänar allmänhetens intressen förefaller det
otänkbart att de bör bli föremål för uppköpserbjudanden. Av historiska skäl är värdepapperen i
några av dessa centralbanker noterade på reglerade marknader i medlemsstaterna, och därför är det
nödvändigt att uttryckligen undanta dem från detta direktivs tillämpningsområde.

(5)

Varje medlemsstat bör utse en eller flera myndigheter för att utöva tillsyn över de olika aspekterna
av sådana erbjudanden som regleras av detta direktiv och för att säkerställa att budintressenterna
följer de regler som utfärdas i enlighet med detta direktiv. Alla dessa myndigheter bör samarbeta
med varandra.

(6)

För att den skall vara effektiv bör regleringen av uppköp vara flexibel och kunna hantera nya
omständigheter som kan uppstå och bör därför erbjuda möjlighet till undantag och dispenser. Vid
tillämpningen av fastställda regler och undantag eller vid beviljandet av dispenser bör tillsynsmyndigheterna emellertid iaktta vissa allmänna principer.

(7)

Självreglerande organ bör kunna utöva tillsynen.

(8)

I enlighet med de allmänna principerna i gemenskapslagstiftningen och i synnerhet rätten till en
rättvis rättegång, bör en tillsynsmyndighets beslut under lämpliga förutsättningar kunna omprövas
av en oberoende domstol. Det bör dock lämnas till medlemsstaterna att avgöra om det skall finnas
rättigheter som kan göras gällande i administrativa eller rättsliga förfaranden, oavsett om det rör sig
om förfaranden mot en tillsynsmyndighet eller mellan budintressenter.

(9)

Medlemsstaterna bör vidta nödvändiga åtgärder för att skydda värdepappersinnehavarna, särskilt
dem med minoritetsinnehav, när kontrollen över bolaget har förvärvats. Medlemsstaterna bör
säkerställa ett sådant skydd genom att ålägga den person som har förvärvat kontroll över bolaget
att lämna ett erbjudande till alla innehavare av värdepapper i det bolaget avseende deras hela
innehav till ett pris som är skäligt i enlighet med en gemensam definition. Medlemsstaterna bör få
skapa nya instrument för att skydda värdepappersinnehavarnas intressen, t.ex. en skyldighet att
lämna ett partiellt erbjudande om budgivaren inte förvärvar kontroll över bolaget en eller skyldighet
att lämna ett erbjudande samtidigt med att kontrollen över bolaget förvärvas.
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(10)

Skyldigheten att lämna ett erbjudande till alla värdepappersinnehavare bör inte gälla dem som redan
har ett kontrollerande innehav vid den tidpunkt då den nationella lagstiftning varigenom detta
direktiv genomförs träder i kraft.

(11)

Skyldigheten att lämna ett erbjudande bör inte gälla vid förvärv av värdepapper som inte medför
rösträtt vid ordinarie bolagsstämma. Medlemsstaterna bör emellertid få fastställa att skyldigheten att
lämna ett erbjudande till alla värdepappersinnehavare inte enbart gäller värdepapper som medför
rösträtt, utan även värdepapper som medför rösträtt endast under särskilda omständigheter eller
som inte medför rösträtt.

(12)

För att minska utrymmet för insiderhandel bör en budgivare åläggas att tillkännage sitt beslut att
lämna ett erbjudande så snart som möjligt och att underrätta tillsynsmyndigheten om erbjudandet.

(13)

Värdepappersinnehavarna bör informeras korrekt om villkoren för ett erbjudande genom en
erbjudandehandling. Adekvat information bör likaledes ges till företrädarna för de anställda i bolaget
eller, om företrädare saknas, direkt till de anställda.

(14)

Acceptfristen för erbjudandet bör regleras.

(15)

För att kunna utföra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt bör tillsynsmyndigheterna alltid
kunna kräva att budintressenterna lämnar information om sig själva, och de bör samarbeta samt
utan dröjsmål och på ett effektivt och verkningsfullt sätt lämna information till andra myndigheter
som utövar tillsyn över kapitalmarknaderna.

(16)

För att undvika att åtgärder vidtas som riskerar att hindra ett genomförande av erbjudandet bör
befogenheterna för målbolagets styrelse att vidta åtgärder av extraordinär karaktär begränsas, dock
utan att oskäligt hindra målbolaget från att bedriva sin normala affärsverksamhet.

(17)

Målbolagets styrelse bör åläggas att offentliggöra en handling som redovisar styrelsens uppfattning
om erbjudandet och de skäl som denna uppfattning grundar sig på, inklusive styrelsens åsikter om
de verkningar som erbjudandets genomförande kommer att ha på bolagets samtliga intressen,
särskilt sysselsättningen.

(18)

För att förstärka effektiviteten av befintliga bestämmelser om den fria handeln med värdepapper i
de bolag som omfattas av detta direktiv och det fria utnyttjandet av rösträtten är det av stor vikt att
de försvarsstrukturer och försvarsmekanismer som dessa bolag inrättat öppet redovisas samt att de
med jämna mellanrum rapporteras till bolagsstämman.

(19)

Medlemsstaterna bör vidta nödvändiga åtgärder för att ge alla budgivare möjlighet att förvärva ett
majoritetsintresse i andra bolag och att utöva kontroll fullt ut över dem. Därför bör inskränkningar
i rätten att överlåta värdepapper, inskränkningar i rösträtten, särskilda nomineringsrättigheter och
röstvärdesskillnader avskaffas eller tillfälligt upphävas under acceptfristen och när bolagsstämman
beslutar om försvarsåtgärder, om ändringar av bolagsordningen eller om entledigande eller tillsättande av styrelseledamöter vid den första bolagsstämman efter det att erbjudandet avslutats. När
värdepappersinnehavarna har lidit en förlust till följd av att rättigheter avskaffats bör skälig ersättning utgå i enlighet med de tekniska system som medlemsstaterna fastställt.

(20)

Alla särskilda rättigheter som innehas av medlemsstaterna i bolag bör bedömas med hänsyn till
kapitalets fria rörlighet och relevanta bestämmelser i fördraget. Särskilda rättigheter som innehas av
medlemsstaterna i bolag och som föreskrivs i privat- eller offentligrättslig lagstiftning bör undantas
från genombrottsregeln om dessa står i överensstämmelse med fördraget.
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(21)

Med beaktande av befintliga skillnader mellan medlemsstaternas bolagsrättsliga mekanismer och
strukturer bör medlemsstaterna tillåtas att inte kräva att bolag som är etablerade inom deras
territorier skall tillämpa de bestämmelser i detta direktiv som begränsar befogenheterna för
målbolagets styrelse under acceptfristen och de bestämmelser som kan leda till att hinder som
föreskrivs i bolagsordningen eller i särskilda avtal blir verkningslösa. I detta fall bör medlemsstaterna åtminstone ge de bolag som är etablerade inom deras territorium en möjlighet att träffa ett
val, som måste vara återkalleligt, att tillämpa dessa bestämmelser. Utan att det påverkar internationella avtal i vilka Europeiska gemenskapen är part bör medlemsstaterna tillåtas att inte kräva
att bolag som tillämpar dessa bestämmelser enligt det frivilliga systemet tillämpar dem när de blir
föremål för erbjudanden som lämnats av bolag som inte tillämpar samma bestämmelser till följd av
användningen av detta frivilliga system.

(22)

Medlemsstaterna bör införa regler som avser erbjudandets möjliga upphörande, rätten för budgivaren att ändra sitt erbjudande, möjligheten till konkurrerande erbjudanden avseende värdepapperen
i ett bolag, offentliggörande av resultatet av erbjudandet, erbjudandets oåterkallelighet samt tillåtna
villkor.

(23)

Tillhandahållandet av information till och samrådet med företrädare för budgivarens och målbolagets anställda bör följa de nationella bestämmelserna på detta område, särskilt dem som antagits i
enlighet med rådets direktiv 94/45/EG av den 22 september 1994 om inrättandet av ett europeiskt
företagsråd eller ett förfarande i gemenskapsföretag och grupper av gemenskapsföretag för information till och samråd med arbetstagare (1), rådets direktiv 98/59/EG av den 20 juli 1998 om
tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kollektiva uppsägningar (2), rådets direktiv 2001/
86/EG av den 8 oktober 2001 om komplettering av stadgan för europabolag vad gäller arbetstagarinflytande (3) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/14/EG av den 11 mars 2002
om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i Europeiska
gemenskapen (4). De anställda i de berörda bolagen, eller deras företrädare, bör likväl beredas tillfälle
att ge sina synpunkter på vilka effekter erbjudandet kan förväntas ha på sysselsättningen. Utan att
detta påverkar tillämpningen av reglerna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av
den 28 januari 2003 om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) (5)
kan medlemsstaterna alltid tillämpa eller införa nationella bestämmelser om tillhandahållande av
information till och samråd med företrädare för budgivarens anställda innan ett erbjudande lämnas.

(24)

Medlemsstaterna bör vidta nödvändiga åtgärder för att göra det möjligt för en budgivare, som till
följd av ett erbjudande om uppköp förvärvat en viss andel av ett bolags kapital som medför
rösträtt, att kräva att innehavarna av de resterande värdepapperen skall sälja sina värdepapper till
budgivaren. På samma sätt bör innehavarna av de resterande värdepapperen kunna kräva av en
budgivare, som till följd av ett erbjudande om uppköp har förvärvat en viss andel av ett bolags
kapital som medför rösträtt, att budgivaren skall köpa deras värdepapper. Dessa inlösenförfaranden
bör tillämpas enbart under särskilda omständigheter i samband med uppköpserbjudanden.
Medlemsstaterna kan fortsätta att tillämpa nationella regler på inlösenförfaranden i övriga fall.

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

EGT
EUT
EGT
EGT
EUT

L
L
L
L
L

254, 30.9.1994, s. 64. Direktivet ändrat genom direktiv 97/74/EG (EGT L 10, 16.1.1998, s. 22).
225, 12.8.1998, s. 16.
294, 10.11.2001, s. 22.
80, 23.3.2002, s. 29.
96, 12.4.2003, s. 16.
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(25)

Eftersom målen för den föreslagna åtgärden, nämligen att ge minimiriktlinjer för hur uppköpserbjudanden skall gå till och säkerställa en tillräcklig skyddsnivå för värdepappersinnehavare i hela
gemenskapen, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför på grund
av åtgärdens omfattning och verkningar bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen
vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med
proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt
för att uppnå dessa mål.

(26)

Antagandet av ett direktiv är det lämpligaste förfarandet för att fastställa en ram bestående av vissa
gemensamma principer och ett begränsat antal allmänna krav som medlemsstaterna skall genomföra genom mer detaljerade regler i enlighet med respektive lands egna system och kulturella
traditioner.

(27)

Medlemsstaterna bör dock föreskriva om påföljder för överträdelser av de nationella genomförandebestämmelser genom vilka detta direktiv införlivas.

(28)

Det kan ibland behövas tekniska riktlinjer och genomförandeåtgärder för reglerna i detta direktiv på
grund av utvecklingen på finansmarknaderna. Kommissionen bör därför bemyndigas att anta
genomförandeåtgärder för vissa bestämmelser, förutsatt att dessa inte ändrar direktivets grundläggande beståndsdelar, och att kommissionen handlar i enlighet med principerna i detta direktiv,
efter samråd med Europeiska värdepapperskommittén, inrättad genom kommissionens beslut 2001/
528/EG (1). De åtgärder som är nödvändiga för genomförandet av detta direktiv bör antas i enlighet
med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid
utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (2). Samtidigt bör vederbörlig hänsyn tas
till kommissionens uttalande i Europaparlamentet den 5 februari 2002 om genomförandet av
lagstiftning om finansiella tjänster. I fråga om övriga bestämmelser är det viktigt att ge
en kontaktkommitté i uppdrag att vid direktivets genomförande bistå medlemsstaterna och tillsynsmyndigheterna samt vid behov ge kommissionen rekommendationer om tillägg till eller
ändringar i direktivet. Därvid kan kontaktkommittén använda den information som medlemsstaterna skall lämna på grundval av detta direktiv, när det gäller uppköpserbjudanden som har ägt rum
på deras reglerade marknader.

(29)

Kommissionen bör underlätta utvecklingen i riktning mot en rättvis och balanserad harmonisering
av uppköpsbestämmelserna i Europeiska unionen. I detta syfte bör kommissionen ha möjlighet att i
god tid lägga fram förslag till ändringar av detta direktiv.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Tillämpningsområde

1.
I detta direktiv finns föreskrifter om åtgärder som skall samordna medlemsstaternas lagar och andra
författningar samt uppförandekoder och andra arrangemang, inklusive arrangemang som fastställs av
organisationer som officiellt bemyndigats att reglera marknaderna (nedan kallade ”regler”), som avser
uppköpserbjudanden av värdepapper i bolag som lyder under lagstiftning i medlemsstaterna, om alla dessa
värdepapper eller några av dem är upptagna till handel på en reglerad marknad i den mening som avses i
rådets direktiv 93/22/EEG (3) i en eller flera medlemsstater (nedan kallad ”reglerad marknad”).
(1) EGT L 191, 13.7.2001, s. 45. Beslutet ändrat genom beslut 2004/8/EG (EUT L 3, 7.1.2004, s. 33).
(2) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
(3) Rådets direktiv 93/22/EEG av den 10 maj 1993 om investeringstjänster inom värdepappersområdet (EGT L 141,
11.6.1993, s. 27). Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG (EUT L 35,
11.2.2003, s. 1).
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2.
Detta direktiv skall inte tillämpas på uppköpserbjudanden avseende värdepapper som utfärdas av
bolag varsverksamhet utgörs av kollektiv investering av kapital från allmänheten och som tillämpar
principen om riskspridning och vars andelar på innehavarens begäran återköps eller inlöses, direkt eller
indirekt, med medel från bolagens tillgångar. Åtgärder som vidtas av sådana bolag för att säkerställa att
börsvärdet av andelarna i dem inte betydligt avviker från bolagens nettotillgångsvärde skall jämställas med
sådant återköp eller sådan inlösen.
3.
Detta direktiv skall inte tillämpas på uppköpserbjudanden av värdepapper som emitterats av
medlemsstaternas centralbanker.

Artikel 2
Definitioner
1.

I detta direktiv avses med:

a) erbjudande om uppköp eller erbjudande: ett offentligt erbjudande (från någon annan än målbolaget
självt) till innehavare av värdepapper i ett bolag om att förvärva alla eller en del av dessa värdepapper,
obligatoriskt eller frivilligt, som följer på eller syftar till förvärv av kontrollen över målbolaget i enlighet
med landets lagstiftning;
b) målbolag: det bolag vars värdepapper är föremål för ett erbjudande;
c) budgivare: varje fysisk eller juridisk person enligt offentligrättslig eller privaträttslig lagstiftning som
lämnar ett erbjudande;
d) personer som handlar i samförstånd: fysiska eller juridiska personer som samarbetar med budgivaren
eller målbolaget på grundval av ett uttryckligt, eller underförstått, muntligt eller skriftligt avtal som
syftar antingen till att uppnå kontroll över målbolaget, eller till att försvåra ett framgångsrikt genomförande av erbjudandet.
e) värdepapper: överlåtbara värdepapper som medför rösträtt i ett bolag;
f) budintressenter: budgivaren, ledamöterna av budgivarens styrelse om budgivaren är ett bolag, målbolaget, innehavare av värdepapper i målbolaget och ledamöterna av målbolagets styrelse, eller personer
som handlar i samförstånd med sådana intressenter.
g) röststarka värdepapper: värdepapper som ingår i ett slag för sig och som ger rätt till mer än en röst.
2.
Vid tillämpningen av punkt 1 d skall personer som kontrolleras av annan person i den mening som
avses i artikel 87 i direktiv 2001/34/EG (1) betraktas som personer som handlar i samförstånd med den
senare personen och med varandra.

Artikel 3
Allmänna principer
1.

För genomförandet av detta direktiv skall medlemsstaterna säkerställa att följande principer följs:

a) Alla innehavare av värdepapper av samma slag i ett målbolag skall behandlas lika, och om en person
förvärvar kontrollen över ett bolag skall övriga värdepappersinnehavare skyddas.
(1) Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/34/EG av den 28 maj 2001 om upptagande av värdepapper till officiell
notering och om uppgifter som skall offentliggöras beträffande sådana värdepapper (EGT L 184, 6.7.2001, s. 1).
Direktivet senast ändrat genom direktiv 2003/71/EG (EUT L 345, 31.12.2003, s. 64).
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b) Innehavarna av värdepapper i ett målbolag skall ges tillräcklig tid och information för att kunna fatta
ett välgrundat beslut om erbjudandet. När ett målbolags styrelse ger värdepappersinnehavarna råd skall
den ge sina synpunkter på hur ett genomförande av erbjudandet kommer att påverka sysselsättningen,
anställningsvillkor och placeringen av verksamheten.

c) Målbolagets styrelse skall handla med beaktande av de intressen som bolaget i sin helhet har och får
inte förvägra värdepappersinnehavarna möjligheten att ta ställning till erbjudandet.

d) Marknaderna för värdepapperen i målbolaget, bolaget som lämnar erbjudande eller något annat bolag
som berörs av erbjudandet får inte otillbörligen påverkas, så att kursen på värdepapperen stiger eller
faller på ett konstlat sätt och marknadernas normala funktionssätt snedvrids.

e) En budgivare får tillkännage ett erbjudande först efter att ha säkerställt att kontant vederlag, om sådan
erbjuds, till fullo kan erläggas och först efter att ha vidtagit alla rimliga åtgärder för att säkerställa
erläggandet av varje annat slag av vederlag.

f) Ett erbjudande avseende värdepapperen i ett målbolag får inte hindra bolaget från att bedriva sin
verksamhet under längre tid än vad som är skäligt.

2.

För att se till att principerna i punkt 1 följs

a) skall medlemsstaterna säkerställa att minimikraven i detta direktiv uppfylls,

b) får medlemsstaterna införa ytterligare villkor och strängare föreskrifter än de som föreskrivs i detta
direktiv för att reglera erbjudanden.

Artikel 4
Tillsynsmyndighet och tillämplig lag

1.
Medlemsstaterna skall utse en eller flera myndigheter som, beträffande de regler som medlemstaterna
i enlighet med detta direktiv utfärdar eller inför, skall vara behöriga att utöva tillsyn över erbjudanden. De
utsedda myndigheterna skall vara antingen offentliga myndigheter eller sammanslutningar eller privata
organ som godkänts i nationell lagstiftning eller av offentliga myndigheter som enligt nationell lagstiftning
uttryckligen har bemyndigats till detta. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om vilka tillsynsmyndigheter som har utsetts och ange eventuella ansvarsfördelningar. Medlemsstaterna skall säkerställa
att dessa myndigheter utför sina uppgifter på ett opartiskt sätt och oberoende av alla budintressenter.

2. a) Den behöriga myndigheten för att utöva tillsyn över ett erbjudande skall vara myndigheten i den
medlemsstat där målbolaget har sitt säte om värdepapperen i bolaget är upptagna till handel på en
reglerad marknad i den medlemsstaten.

b) Om värdepapperen i målbolaget inte är upptagna till handel på en reglerad marknad i den
medlemsstat där bolaget har sitt säte, skall myndigheten i den medlemsstat där värdepapperen i
bolaget är upptagna till handel på en reglerad marknad vara behörig att utöva tillsyn över
erbjudandet.

Om värdepapperen i målbolaget är upptagna till handel på reglerade marknader i fler än en
medlemsstat, skall den behöriga myndigheten för att utöva tillsyn över erbjudandet vara myndigheten i den medlemsstat på vars reglerade marknad värdepapperen först upptogs till handel.
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c) Om värdepapperen i målbolaget först upptogs till handel på reglerade marknader i flera medlemsstater samtidigt skall målbolaget bestämma vilken tillsynsmyndighet i dessa medlemsstater som skall
vara behörig att utöva tillsyn över erbjudandet genom att på den första handelsdagen anmäla detta
till de reglerade marknaderna och deras tillsynsmyndigheter.

Om värdepapperen i målbolaget redan är upptagna till handel på reglerade marknader i flera
medlemsstater vid den tidpunkt som avses i artikel 21.1 och upptogs till handel samtidigt, skall
tillsynsmyndigheterna i dessa medlemsstater inom fyra veckor efter den tidpunkt som anges i
artikel 21.1 komma överens om vem av dem som skall vara behörig myndighet att utöva tillsyn
över erbjudandet. Om så inte sker skall målbolaget bestämma vilken av dessa myndigheter som skall
vara behörig myndighet på den första handelsdagen efter utgången av den fyraveckorsperioden.

d) Medlemsstaterna skall säkerställa att beslut enligt punkt c offentliggörs.

e) I de fall som avses i punkterna b och c skall frågor som rör det vederlag som utfästs vid ett
erbjudande, särskilt priset, samt frågor som rör förfarandet vid erbjudandet, särskilt informationen
om budgivarens beslut att lämna ett erbjudande, innehållet i erbjudandehandlingen och offentliggörandet av erbjudandet, behandlas i enlighet med reglerna i den medlemsstat där den behöriga
myndigheten hör hemma. När det gäller frågor om den information som skall ges till de anställda i
målbolaget och bolagsrättsliga frågor, särskilt andelen röster som medför kontroll och undantag från
budplikten samt de förutsättningar under vilka målbolagets styrelse får vidta åtgärder som kan
försvåra ett genomförande av erbjudandet, skall tillämpliga regler vara reglerna i den medlemsstat
där målbolaget har sitt säte och behörig myndighet vara myndigheten i den medlemsstaten.

3.
Medlemsstaterna skall säkerställa att alla som är eller har varit anställda hos deras tillsynsmyndigheter är bundna av tystnadsplikt. Uppgifter som omfattas av tystnadsplikten får inte röjas för någon
person eller myndighet utan stöd i lag.

4.
Medlemsstaternas tillsynsmyndigheter enligt detta direktiv och andra myndigheter som utövar tillsyn
över kapitalmarknaderna, särskilt i enlighet med direktiv 93/22/EEG, direktiv 2001/34/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om insiderhandel och otillbörlig
marknadspåverkan (marknadsmissbruk) (1) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av
den 4 november 2003 om de prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten
eller tas upp till handel och om ändring av direktiv 2001/34/EG (2) skall samarbeta och förse varandra
med information när detta behövs för tillämpningen av de regler som fastställs i enlighet med detta
direktiv, och särskilt i de fall som omfattas av punkterna 2b, 2c och 2e. Information som på så vis
utväxlas skall omfattas av den tystnadsplikt som gäller för personer som är eller har varit anställda hos de
tillsynsmyndigheter som mottar informationen. Samarbetet skall omfatta möjligheten att tillhandahålla de
rättsliga dokument som behövs för att genomföra de åtgärder som de behöriga myndigheterna beslutar
om i samband med erbjudandena samt annat sådant bistånd som de berörda tillsynsmyndigheterna
rimligen kan begära för att utreda faktiska eller påstådda överträdelser av de regler som har utfärdats eller
införts i enlighet med detta direktiv.

5.
Tillsynsmyndigheterna skall ha alla de befogenheter som behövs för att de skall kunna utföra sina
uppgifter, inbegripet skyldigheten att säkerställa att budintressenterna iakttar de regler som har utfärdats
eller införts i enlighet med detta direktiv.

Förutsatt att de allmänna principerna i artikel 3.1 följs får medlemsstaterna i de regler som de utfärdar
eller inför i enlighet med detta direktiv föreskriva undantag från dessa regler
i) genom att införa sådana undantag i sina nationella bestämmelser för att beakta omständigheter som
fastställs på nationell nivå och/eller
(1) EUT L 96, 12.4.2003, s. 16.
(2) EUT L 345, 31.12.2003, s. 64.
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ii) genom att ge sina tillsynsmyndigheter, om de är behöriga, befogenhet att, för att beakta omständigheter
enligt led i, eller under andra särskilda omständigheter, frångå de nationella bestämmelserna, i det
senare fallet genom ett motiverat beslut.

6.
Detta direktiv skall inte påverka medlemsstaternas befogenheter att utse domstolar eller andra
myndigheter som skall ansvara för behandlingen av tvister och för avgöranden om oegentligheter under
erbjudandeförfarandet, och skall inte heller påverka medlemsstaternas befogenheter att reglera huruvida
och under vilka omständigheter som budintressenterna får inleda administrativa eller rättsliga förfaranden.
Detta direktiv skall i synnerhet inte påverka de befogenheter som domstolar kan ha i en medlemsstat att
avvisa en talan och att ta ställning till huruvida en talan kan påverka resultatet av ett erbjudande. Detta
direktiv skall inte påverka medlemsstaternas befogenheter att fastställa de rättsliga reglerna om tillsynsmyndigheternas ansvar eller i fråga om tvister mellan budintressenterna.

Artikel 5
Skydd av minoritetsaktieägare, budplikt och skäligt pris

1.
Om en fysisk eller juridisk person till följd av eget förvärv eller förvärv genom personer som handlar
i samförstånd med den personen innehar värdepapper i ett bolag som avses i artikel 1.1 och dessa
värdepapper, tillsammans med befintligt innehav av dessa värdepapper och innehav hos personer som
handlar i samförstånd med den personen, direkt eller indirekt ger den personen en bestämd andel av
röstetalet i bolaget varigenom den personen får kontroll över bolaget, skall medlemsstaterna säkerställa att
den personen är förpliktigad att lämna ett erbjudande för att skydda minoritetsaktieägarna i bolaget. Detta
erbjudande skall så snart som möjligt riktas till alla innehavare av dessa värdepapper och omfatta hela
deras innehav till ett skäligt pris enligt definitionen i punkt 4.

2.
Om kontroll har uppnåtts efter ett frivilligt erbjudande i enlighet med detta direktiv till alla
värdepappersinnehavare och avseende hela deras innehav, föreligger inte längre skyldighet att lämna ett
erbjudande i enlighet med punkt 1.

3.
Den andel av röstetalet som ger kontroll över bolaget vid tillämpningen av punkt 1 samt sättet att
beräkna denna andel skall bestämmas i enlighet med reglerna i den medlemsstat där bolaget har sitt säte.

4.
Skäligt pris skall anses vara det högsta pris som budgivaren eller personer som handlar i samförstånd med denne betalat för samma värdepapper under en period, som skall fastställas av medlemsstaterna, på minst sex och högst tolv månader närmast före det erbjudande som avses i punkt 1. Om
budgivaren, eller en person som handlar i samförstånd med denne, efter erbjudandets offentliggörande och
före acceptfristens utgång förvärvar värdepapper till ett pris som är högre än priset för erbjudandet, skall
budgivaren höja sitt erbjudande till minst det högsta pris som betalts för de så förvärvade värdepapperen.

Förutsatt att de allmänna principerna i artikel 3.1 följs, får medlemsstaterna ge tillsynsmyndigheterna
tillstånd att ändra det pris som avses i första stycket under vissa bestämda omständigheter och i enlighet
med tydligt fastställda kriterier. Medlemsstaterna får därför upprätta en förteckning över omständigheter då
det högsta priset får ändras, antingen uppåt eller nedåt, till exempel om det högsta priset fastställts genom
en överenskommelse mellan en köpare och en säljare, om de berörda värdepapperens marknadspris
otillbörligen har påverkats, om marknadspriserna i allmänhet eller i vissa särskilda marknadspriser har
påverkats av extraordinära händelser eller för att göra det möjligt att undsätta ett företag i svårigheter. De
kan också fastställa vilka kriterier som skall användas i dessa fall, till exempel det genomsnittliga
marknadsvärdet under en viss period, bolagets likvidationsvärde eller andra objektiva värderingskriterier
som är allmänt förekommande i finansiell analys.

Alla beslut från tillsynsmyndigheternas sida som innebär att det skäliga priset ändras skall motiveras och
offentliggöras.
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5.

Budgivaren får erbjuda vederlag i form av värdepapper eller kontanter eller en kombination av båda.

När det vederlag som budgivaren erbjuder inte består av likvida värdepapper som är upptagna till handel
på en reglerad marknad skall vederlaget emellertid inbegripa kontanter som ett alternativ.

Under alla omständigheter måste budgivaren åtminstone som ett alternativ erbjuda vederlag i form av
kontanter om denne eller personer som handlar i samförstånd med denne kontant har förvärvat
värdepapper som motsvarar minst 5 % av målbolagets röstetal under en period som börjar samtidigt
med den period som medlemsstaterna har fastställt enligt punkt 4 ovan och som slutar vid acceptfristens
utgång.

Medlemsstaterna får fastställa att kontant vederlag skall erbjudas, åtminstone som alternativ, i samtliga fall.

6.
Utöver det skydd som föreskrivs i punkt 1 får medlemsstaterna föreskriva andra instrument för att
skydda värdepappersinnehavarnas intressen, förutsatt att dessa instrument inte försvårar ett normalt
genomförande av erbjudandet.

Artikel 6
Information om erbjudanden

1.
Medlemsstaterna skall säkerställa att beslutet om att lämna ett erbjudande offentliggörs utan dröjsmål
och att tillsynsmyndigheten underrättas om erbjudandet. Medlemsstaterna får kräva att tillsynsmyndigheten
underrättas innan beslutet offentliggörs. Så snart som erbjudandet har offentliggjorts skall målbolagets och
budgivarens styrelser informera sina respektive anställdas företrädare eller, om företrädare saknas, de
anställda direkt.

2.
Medlemsstaterna skall se till att en budgivare är skyldig att i god tid upprätta och offentliggöra en
erbjudandehandling som innehåller den information som behövs för att innehavarna av värdepapper i
målbolaget skall kunna fatta ett välgrundat beslut om erbjudandet. Innan erbjudandehandlingen offentliggörs skall budgivaren översända den till tillsynsmyndigheten. När erbjudandehandlingen offentliggörs skall
målbolagets och budgivarens styrelser överlämna den till sina respektive anställdas företrädare eller, om
sådana saknas, till de anställda direkt.

Om den erbjudandehandling som avses i första stycket skall godkännas i förväg av tillsynsmyndigheten
och har godkänts, skall den, med förbehåll för eventuella översättningar som krävs, erkännas i en annan
medlemsstat på vars marknader värdepapperen i målbolaget är upptagna till handel, utan att det är
nödvändigt att inhämta ett godkännande från tillsynsmyndigheterna i den medlemsstaten. Dessa kan kräva
att ytterligare uppgifter tas med i erbjudandehandlingen endast om dessa uppgifter är specifika för
marknaden i den eller de medlemsstater på vilken värdepapperen i målbolaget är upptagna till handel
och gäller de formaliteter som skall iakttas för antagandet av erbjudandet och för mottagande av det
vederlag som skall betalas när erbjudandet avslutats samt de beskattningsregler som skall gälla för det
vederlag som värdepappersinnehavarna erbjuds.

3.

Erbjudandehandlingen som avses i punkt 2 skall åtminstone innehålla uppgift om:

a) Villkoren för erbjudandet.

b) Budgivarens identitet och, om budgivaren är ett bolag, bolagsform, namn och säte.
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c) De värdepapper eller det eller de slag av värdepapper som erbjudandet avser.
d) Det vederlag som erbjuds för varje värdepapper eller slag av värdepapper samt, i fråga om erbjudande
till följd av budplikt, grunden för den värdering som används för att bestämma vederlaget med
närmare uppgifter om hur vederlaget skall lämnas.
e) Den ersättning som erbjuds för rättigheter som kan dras in till följd av genombrottsregeln i
artikel 11.4, med närmare uppgifter om hur ersättningen skall lämnas och vilken metod som skall
användas för att fastställa det.
f) Den största och minsta andel eller mängd värdepapper som budgivaren åtar sig att förvärva.
g) Uppgifter om budgivarens alla befintliga innehav i målbolaget och om de personer som handlar i
samförstånd med budgivaren.
h) Alla villkor som gäller för erbjudandet.
i) Budgivarens avsikter i fråga om den framtida verksamheten i målbolaget och, i den mån det påverkas,
även det budgivande bolaget, deras anställda och ledning, inklusive varje väsentlig förändring av
anställningsvillkoren och i synnerhet budgivarens strategiska planer för bolagen och de effekter dessa
kan förväntas få på sysselsättningen och de platser där bolaget bedriver verksamhet.
j) Acceptfristen för erbjudandet.
k) Om det vederlag som budgivaren erbjuder omfattar värdepapper av något slag, information om dessa
värdepapper.
l) Information om erbjudandets finansiering.
m) Identiteten hos personer som handlar i samförstånd med budgivaren eller med målbolaget och, när det
gäller bolag, även bolagsform, namn och säte, samt deras förhållande till budgivaren och om möjligt
till målbolaget.
n) Angivande av vilken nationell lagstiftning som till följd av erbjudandet kommer att vara tillämplig på
de avtal som ingås mellan budgivaren och innehavarna av värdepapperen i målbolaget samt behörig
domstol.
4.

Kommissionen skall i enlighet med förfarandet i artikel 18.2 anta tillämpningsföreskrifter för punkt 3.

5.
Medlemsstaterna skall se till att budintressenterna är skyldiga att när som helst på begäran till
tillsynsmyndigheterna i deras medlemsstater lämna all den information de har om erbjudandet som behövs
för att tillsynsmyndigheten skall kunna fullgöra sina uppgifter.

Artikel 7
Acceptfristen
1.
Medlemsstaterna skall föreskriva att acceptfristen för erbjudandet inte får vara kortare än två veckor
eller längre än tio veckor räknat från dagen för offentliggörandet av erbjudandehandlingen. Förutsatt att
den allmänna principen i artikel 3.1 f följs får medlemsstaterna föreskriva att denna tioveckorsperiod får
förlängas, på villkor att budgivaren minst två veckor i förväg tillkännager sin avsikt att avsluta erbjudandet.
2.
Medlemsstaterna får fastställa regler som i särskilda fall ändrar tidsfristen i punkt 1. En medlemsstat
får bemyndiga en tillsynsmyndighet att bevilja undantag från den tidsfrist som anges i punkt 1 för att ge
målbolaget möjlighet att sammankalla bolagsstämma för att överväga erbjudandet.
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Artikel 8
Offentliggörande av erbjudandet

1.
Medlemsstaterna skall se till att ett erbjudande offentliggörs på ett sådant sätt att det säkerställs
öppenhet och insyn samt frihet från otillbörlig påverkan på marknaden för värdepapperen i målbolaget, av
budgivaren eller i varje annat bolag som berörs av erbjudandet, särskilt för att förhindra att falsk eller
vilseledande information offentliggörs eller sprids.

2.
Medlemsstaterna skall föreskriva att all information och alla handlingar som krävs enligt artikel 6
skall offentliggöras på ett sådant sätt att det säkerställs att informationen eller handlingarna är lätt och
snabbt tillgängliga för värdepappersinnehavarna, åtminstone i de medlemsstater där värdepapperen i
målbolaget är upptagna till handel på en reglerad marknad, och för företrädarna för målbolagets och
budgivarens anställda, eller om företrädare saknas, för de anställda direkt.

Artikel 9
Skyldigheter för målbolagets styrelse

1.

Medlemsstaterna skall se till att bestämmelserna i punkterna 2–5 följs.

2.
Under den period som anges i andra stycket skall målbolagets styrelse i förväg erhålla godkännande
från bolagsstämman innan den genomför en åtgärd som kan försvåra ett genomförande av erbjudandet,
med undantag för att söka efter alternativa erbjudanden, och särskilt innan den genomför sådan
aktieemission som kan leda till att budgivaren varaktigt hindras från att få kontroll över målbolaget.

Ett sådant godkännande skall vara obligatoriskt åtminstone från och med det att målbolagets styrelse
erhåller den information som anges i artikel 6.1 första meningen avseende erbjudandet och till dess
utgången av erbjudandet har offentliggjorts eller har upphört att gälla. Medlemsstaterna får föreskriva att
detta godkännande måste erhållas tidigare, till exempel från och med den tidpunkt då målbolagets styrelse
får kännedom om att ett erbjudande är nära förestående.

3.
När det gäller beslut som fattats innan den period som avses i punkt 2 andra stycket har börjat löpa
och som ännu inte har börjat genomföras eller blivit till fullo genomförda skall bolagsstämman godkänna
eller bekräfta varje beslut som inte ingår i bolagets normala verksamhet och vars genomförande kan
försvåra ett genomförande av erbjudandet.

4.
För att det godkännande i förväg, det godkännande eller den bekräftelse från värdepappersinnehavarna som avses i punkterna 2 och 3 skall kunna erhållas får medlemsstaterna anta regler som gör det
möjligt att med kort varsel kalla till en bolagsstämma, förutsatt att denna bolagsstämma inte hålls tidigare
än två veckor efter det att den har tillkännagivits.

5.
Målbolagets styrelse skall upprätta och offentliggöra en handling där dess uppfattning om erbjudandet anges tillsammans med de skäl som denna uppfattning grundar sig på, inbegripet styrelsens åsikter
om den inverkan som erbjudandet har på bolagets samtliga intressen, särskilt sysselsättningen, och dess
åsikter om budgivarens strategiska planer för målbolaget och de effekter som dessa kan förväntas ha på
sysselsättningen och de platser där bolaget bedriver verksamhet och som i enlighet med artikel 6.3 i
angivits i erbjudandehandlingen. Målbolagets styrelse skall samtidigt förmedla denna uppfattning till
företrädarna för bolagets anställda eller, i avsaknad av sådana, direkt till de anställda. Om målbolagets
styrelse inom skälig tid erhåller ett separat yttrande från företrädarna för de anställda som innehåller en
avvikande uppfattning om erbjudandets effekter på sysselsättningen skall detta yttrande bifogas erbjudandehandlingen.
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6.
Vid tillämpningen av punkt 2 skall med ”styrelse” avses både bolagets styrelse och dess tillsynsorgan
om bolagets organisation innebär en dualistisk styrelsestruktur.

Artikel 10
Information om de bolag som avses i artikel 1.1
1.
Medlemsstaterna skall säkerställa att de bolag som avses i artikel 1.1 offentliggör detaljerad
information om åtminstone följande områden:
a) Kapitalstrukturen, inklusive de värdepapper som inte är upptagna till handel på en reglerad marknad i
en medlemsstat, i förekommande fall med en upplysning om förekommande aktieslag och, för varje
aktieslag, om de rättigheter och skyldigheter som följer med det aktieslaget och den andel av
aktiekapitalet det utgör.
b) Varje begränsning i rätten att överlåta värdepapper, såsom inskränkningar i rätten att inneha värdepapper eller krav på godkännande från bolaget eller andra värdepappersinnehavare, utan att detta
påverkar tillämpningen av artikel 46 i direktiv 2001/34/EG.
c) Väsentliga direkta eller indirekta aktieinnehav (inklusive genom så kallat ask-i-ask-ägande eller korsägande), i den mening som avses i artikel 85 i direktiv 2001/34/EG.
d) Innehavare av värdepapper som medför särskilda kontrollrättigheter samt en beskrivning av dessa
rättigheter.
e) En ordning för kontroll av ett eventuellt system för de anställdas innehav av aktier i det egna företaget
i de fall kontrollrätten inte direkt utövas av de anställda.
f) Varje begränsning av rösträtten, såsom begränsningar av rösträtten till en viss andel eller ett visst antal
röster, föreskrivna tidsfrister för utövandet av rösträtten eller system som, med bolagets medverkan,
skiljer rätten till utdelning som är kopplad till värdepapperet från värdepappersinnehavet.
g) Avtal mellan aktieägare som är kända för bolaget och kan medföra begränsningar i rätten att överlåta
värdepapper och/eller rösträtter, i den mening som avses i direktiv 2001/34/EG.
h) Regler för tillsättande och entledigande av styrelseledamöter, samt för ändring av bolagsordningen.
i) Befogenheterna för styrelseledamöter, särskilt beträffande möjligheten att emittera eller återköpa aktier.
j) Väsentliga avtal som bolaget är part i och som får verkan, ändras eller upphör att gälla i händelse av
förändring av kontrollen över bolaget som följd av ett erbjudande om uppköp, och dess effekter utom
när de är av sådan art att offentliggörande sannolikt skulle skada bolaget allvarligt. Ett sådant undantag
skall inte gälla när bolaget uttryckligen är skyldigt att lämna ut sådana uppgifter på grundval av andra
rättsliga krav.
k) De avtal mellan bolaget och styrelseledamöter eller de anställda, som föreskriver ersättningar om dessa
säger upp sig, sägs upp utan skälig grund eller om deras anställning upphör som följd av ett
erbjudande om uppköp.
2.
Den information som avses i punkt 1 skall offentliggöras i den förvaltningsberättelse för bolaget som
föreskrivs i artikel 46 i direktiv 78/660/EEG (1) och i artikel 36 i direktiv 83/349/EEG (2).
(1) Rådets fjärde direktiv 78/660/EEG av den 25 juli 1978 om årsbokslut i vissa typer av bolag (EGT L 222, 14.8.1978,
s. 11). Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/51/EG (EUT L 178, 17.7.2003,
s. 16).
(2) Rådets sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983 om sammanställd redovisning (EGT L 193, 18.7.1983, s. 1).
Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/51/EG.

C 91 E/122

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Tisdag 16 december 2003

3.
Medlemsstaterna skall säkerställa att bolagets styrelse lägger fram en förklarande rapport för den
årliga bolagsstämman om de frågor som avses i punkt 1, i de bolag vars värdepapper är upptagna till
handel på en reglerad marknad i en medlemsstat.

Artikel 11
Genombrott
1.
Utan att det påverkar andra rättigheter och skyldigheter som föreskrivs i gemenskapsrätten för de
bolag som avses i artikel 1.1, skall medlemsstaterna säkerställa att de bestämmelser som anges i
punkterna 2–7 tillämpas när ett erbjudande om uppköp har offentliggjorts.
2.
Begränsningar av rätten att överlåta värdepapper enligt målbolagets bolagsordning skall inte tillämpas
gentemot budgivaren under den acceptfrist för erbjudandet som avses i artikel 7.1.
Begränsningar av rätten att överlåta värdepapper enligt överenskommelser i avtal mellan målbolaget och
innehavare av värdepapper i målbolaget eller överenskommelser i avtal mellan innehavare av värdepapper i
målbolaget vilka ingåtts efter antagandet av detta direktiv, skall inte tillämpas gentemot budgivaren under
den acceptfrist för erbjudandet som avses i artikel 7.1.
3.
Föreskrifter om rösträttsbegränsningar i målbolagets bolagsordning skall inte ha någon verkan vid
den bolagsstämma som beslutar om eventuella försvarsåtgärder i enlighet med artikel 9.
Rösträttsbegränsningar enligt överenskommelser i avtal mellan målbolaget och innehavare av värdepapper i
målbolaget eller överenskommelser i avtal mellan innehavare av värdepapper i målbolaget vilka ingåtts
efter antagandet av detta direktiv, skall inte ha någon verkan vid den bolagsstämma som beslutar om
eventuella försvarsåtgärder i enlighet med artikel 9.
Röststarka värdepapper skall ge rätt till endast en röst vid den bolagsstämma som beslutar om eventuella
försvarsåtgärder i enlighet med artikel 9.
4.
När, till följd av ett erbjudande, budgivaren innehar 75 % eller mer av det kapital som medför
rösträtt skall de begränsningar av rätten att överlåta värdepapper eller av rösträtten som avses i
punkterna 2 och 3, liksom aktieägarnas eventuella extraordinära rättigheter i fråga om tillsättande eller
entledigande av styrelseledamöter som föreskrivs i målbolagets bolagsordning, inte tillämpas, och röststarka
värdepapper skall ge rätt till endast en röst vid den första bolagsstämman efter det att erbjudandet
avslutats och som budgivaren har kallat till för att ändra bolagsordningen eller för att entlediga eller
tillsätta styrelseledamöter.
För detta ändamål skall budgivaren ha rätt att sammankalla en bolagsstämma med kort varsel, under
förutsättning att denna bolagsstämma inte hålls tidigare än två veckor efter det att den har tillkännagivits.
5.
När rättigheter bortfaller på grund av punkterna 2, 3, 4 och/eller artikel 12 skall skälig ersättning
utgå till rättighetsinnehavarna för den förlust de lidit. Medlemsstaterna skall fastställa villkoren för att
fastställa denna ersättning och sättet på vilket den skall utbetalas.
6.
Punkterna 3 och 4 skall inte tillämpas på värdepapper för vilka avsaknad eller begränsning av
rösträtten kompenseras genom särskilda ekonomiska fördelar.
7.
Denna artikel skall inte tillämpas vare sig på värdepapper i målbolaget som medlemsstaten innehar
och som ger särskilda rättigheter till medlemsstaten som är förenliga med fördraget eller på särskilda
rättigheter som föreskrivs i nationell lagstiftning och som är förenliga med fördraget eller på kooperativ.
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Artikel 12
Frivilliga system
1.
Medlemsstaterna får förbehålla sig rätten att inte kräva att de bolag som avses i artikel 1.1 och som
har sitt säte inom deras territorier tillämpar artikel 9.2 och 9.3 och/eller artikel 11.
2.
Om medlemsstaterna utnyttjar möjligheten i punkt 1 måste de likväl ge de bolag som har sitt säte
inom deras territorier en återkallelig valmöjlighet, att tillämpa artikel 9.2 och 9.3 och/eller artikel 11, utan
att de påverkar tillämpningen av artikel 11.7.
Bolagets beslut skall fattas av bolagsstämman i enlighet med den tillämpliga lagstiftningen i den medlemsstat där bolaget har sitt säte, i enlighet med de regler som är tillämpliga på ändring av bolagsordningen.
Beslutet skall meddelas tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där bolaget har sitt säte och alla tillsynsmyndigheter i de medlemsstater där dess värdepapper är upptagna till handel på reglerade marknader
eller där ett sådant upptagande har begärts.
3.
Medlemsstaterna får enligt villkoren i nationell lagstiftning undanta bolag som tillämpar artikel 9.2
och 9.3 och/eller artikel 11 från att tillämpa artikel 9.2 och 9.3 och/eller artikel 11 om de är föremål för
erbjudande från ett bolag som inte tillämpar samma artiklar eller från ett bolag som direkt eller indirekt
kontrolleras av ett sådant bolag enligt artikel 1 i direktiv 83/349/EEG.
4.
Medlemsstaterna skall se till att de bestämmelser som är tillämpliga på respektive bolag offentliggörs
utan dröjsmål.
5.
Åtgärder som tillämpas enligt bestämmelsen i punkt 3 skall tillämpas efter erhållande av godkännande från bolagsstämman i målbolaget, vilket skall ha erhållits tidigast 18 månader innan erbjudandet
offentliggjordes i enlighet med artikel 6.1.

Artikel 13
Övriga bestämmelser om förfarandet för uppköpserbjudanden
Medlemsstaterna skall dessutom fastställa regler om förfarandet för uppköpserbjudanden i åtminstone
följande avseenden:
a) Acceptfristen.
b) Ändring av erbjudanden.
c) Konkurrerande erbjudanden.
d) Offentliggörande av resultatet av erbjudanden.
e) Erbjudandets oåterkallelighet och tillåtna villkor.

Artikel 14
Information till och samråd med företrädare för de anställda
Detta direktiv skall inte påverka tillämpningen av reglerna för information och för samråd med företrädarna för och, om medlemsstaterna föreskriver detta, medbestämmande med budgivarens och målbolagets anställda som regleras av de relevanta bestämmelserna i den nationella lagstiftningen, särskilt de
som antagits i enlighet med direktiven 94/45/EG, 98/59/EG, 2001/86/EG och 2002/14/EG.
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Artikel 15
Inlösenrätt
1.
Medlemsstaterna skall säkerställa att bestämmelserna i punkterna 2–5 tillämpas efter det att ett
erbjudande tillställts alla innehavare av värdepapper i målbolaget och erbjudandet omfattar samtliga deras
värdepapper.
2.
Medlemsstaterna skall säkerställa att en budgivare kan kräva att samtliga innehavare av de alltjämt
utestående värdepapperen säljer sina värdepapper till honom till ett rimligt pris. Medlemsstaterna skall
införa denna rättighet i en av följande situationer:
a) När budgivaren innehar värdepapper motsvarande minst 90 % av det kapital som medför rösträtt och
90 % av rösterna i målbolaget.
b) När budgivaren efter godtagande av erbjudandet har förvärvat, eller förbundit sig att förvärva,
värdepapper motsvarande minst 90 % av det kapital som medför rösträtt i målbolaget och 90 % av
de röster som erbjudandet omfattade.
I det fall som avses i led a får medlemsstaterna fastställa ett högre tröskelvärde som dock inte får överstiga
95 % av det kapital som medför rösträtt och 95 % av rösterna.
3.
Medlemsstaterna skall säkerställa att det finns regler som gör det möjligt att beräkna när detta
tröskelvärde har uppnåtts.
I det fall målbolaget har utställt flera slag av värdepapper får medlemsstaterna föreskriva att rätten till
inlösen endast får tillämpas för det slags värdepapper som nått upp till den tröskel som föreskrivs i punkt
2.
4.
Om budgivaren vill utnyttja rätten till inlösen, skall han göra det inom en period av tre månader
efter utgången av den acceptfrist som föreskrivs i artikel 7.
5.
Medlemsstaterna skall säkerställa att ett rimligt pris garanteras. Vederlaget skall betalas i samma form
som vederlaget som anges i erbjudandet eller kontant. Medlemsstaterna får föreskriva att kontantbetalning
skall erbjudas åtminstone som ett alternativ.
I anslutning till ett frivilligt erbjudande, i båda de fall som anges i punkt 2 a och 2 b, skall vederlaget i
erbjudandet anses rimligt om budgivaren, genom att erbjudandet godtagits, har förvärvat värdepapper
motsvarande minst 90 % av det kapital som medför rösträtt och som erbjudandet omfattade.
När det är fråga om ett erbjudande som lämnas till följd av budplikt skall vederlaget i erbjudandet anses
vara rimligt.

Artikel 16
Lösningsskyldighet
1.
Medlemsstaterna skall säkerställa att bestämmelserna i punkterna 2 och 3 tillämpas efter det att ett
erbjudande tillställts alla innehavare av värdepapper i målbolaget och erbjudandet omfattar samtliga deras
värdepapper.
2.
Medlemsstaterna skall säkerställa att innehavarna av de alltjämt utestående värdepapperen kan kräva
att budgivaren förvärvar deras värdepapper till ett rimligt pris under samma omständigheter som anges i
artikel 15.2.
3.

Bestämmelserna i artikel 15.3–15.5 skall gälla i tillämpliga delar.
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Artikel 17
Påföljder
Medlemsstaterna skall fastställa de påföljder som skall tillgripas för överträdelser av de bestämmelser i
nationell lagstiftning som antagits enligt detta direktiv och vidta alla nödvändiga åtgärder för att garantera
att påföljderna verkställs. De påföljder som därigenom fastställs skall vara effektiva, proportionella och
avskräckande. Medlemsstaterna skall anmäla dessa bestämmelser till kommissionen senast vid den tidpunkt
som anges i artikel 21.1, samt utan dröjsmål anmäla varje efterföljande ändring som rör dessa
bestämmelser.

Artikel 18
Kommittéförfarande
1.
Kommissionen skall biträdas av Europeiska värdepapperskommittén som inrättades genom
beslut 2001/528/EG (nedan kallad ”kommittén”).
2.
När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med
beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet, under förutsättning att de väsentliga bestämmelserna i detta direktiv inte påverkas av de genomförandeåtgärder som har antagits i enlighet med detta
förfarande.
3.
Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader. Kommittén skall själv
anta sin arbetsordning.
4.
Efter en period av fyra år efter det att detta direktiv har trätt i kraft skall tillämpningen av de
bestämmelser i detta direktiv för vilka det krävs antagande av tillämpningsföreskrifter och beslut enligt det
förfarande som föreskrivs i punkt 2 upphöra utan att detta påverkar tillämpningen av redan fastställda
genomförandeåtgärder. På förslag av kommissionen får Europaparlamentet och rådet, i enlighet med
förfarandet i artikel 251 i fördraget, förlänga giltigheten för de berörda bestämmelserna och skall därför
se över dem före utgången av den aktuella perioden.

Artikel 19
Kontaktkommitté
1.

En kontaktkommitté skall inrättas med uppgift att

a) utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artiklarna 226 och 227 i fördraget, underlätta
en harmoniserad tillämpning av detta direktiv genom regelbundna möten som särskilt skall behandla
praktiska problem som uppkommer i samband med direktivets tillämpning och
b) vid behov ge kommissionen råd om tillägg till eller ändringar i detta direktiv.
2.
Det skall inte vara kontaktkommitténs uppgift att utvärdera de beslut som tillsynsmyndigheterna
fattar i enskilda fall.

Artikel 20
Översyn
Fem år efter det datum som anges i artikel 21.1 skall kommissionen granska detta direktiv mot bakgrund
av de erfarenheter som gjorts vid tillämpningen av det och vid behov föreslå en översyn. Granskningen
skall även omfatta en översikt över de kontrollstrukturer och hinder mot uppköpserbjudanden som inte
omfattas av detta direktiv.
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Därför skall medlemsstaterna årligen förse kommissionen med information om uppköpserbjudanden
avseende företag vars värdepapper är upptagna till handel på deras reglerade marknader. Sådan information skall omfatta de berörda företagens nationalitet, erbjudandets resultat och all annan information som
är av betydelse för att förstå hur uppköpserbjudanden fungerar i praktiken.
Artikel 21
Införlivande
1.
Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa
detta direktiv senast … (*) och skall genast underrätta kommissionen om detta.
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller
åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras
skall varje medlemsstat själv utfärda.
2.
Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till centrala bestämmelser i nationell
lagstiftning som de antar inom det område som omfattats av detta direktiv.
Artikel 22
Ikraftträdande
Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens
officiella tidning.
Artikel 23
Mottagare
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

Ordförande

Ordförande

(*) Två år efter det att detta direktiv har trätt i kraft.

P5_TA(2003)0572

Marknadsreglering och konkurrensbestämmelser för fria yrken
Europaparlamentets resolution om marknadsreglering och konkurrensbestämmelser för fria yrken

Europaparlamentet utfärdar denna resolution
—

med beaktande av artiklarna 6, 43, 45, 49, 81 och 82 i Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
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—

med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 5 april 2001 om tariffbaserade arvoden och
bindande tariffer för vissa fria yrken, särskilt advokatyrket, och om de fria yrkenas särskilda roll och
ställning i det moderna samhället (1),

—

med beaktande av artikel 42.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.

De fria yrkena utgör en av stöttepelarna för pluralism och oberoende i samhället, och de har en
viktig roll att fylla i allmänhetens intresse.

B.

Det är å andra sidan nödvändigt att den fria yrkesverksamheten i så stor utsträckning som möjligt
utsätts för fri konkurrens, både inom varje land och över EU:s inre gränser, till gagn för
konsumenterna, tjänsternas kvalitet och den europeiska ekonomin i stort.

C.

Betydelsen av etiska regler, upprätthållande av kundernas förtroende och av en hög nivå av
specialistkunskaper kräver organisering av självreglerande system liknande dem som idag används
av andra yrkesorgan och yrkessammanslutningar.

D.

Kommissionen måste därför ta hänsyn till de olika fria yrkenas särskilda karaktär med avseende på
sociala och ekonomiska aspekter samt överväganden i syfte att slå vakt om allmänintresset.

1.
Europaparlamentet bekräftar att fria yrken är ett uttryck för en grundläggande demokratisk ordning
stadgad i lag och dessutom mer specifikt en nödvändig beståndsdel i de europeiska samhällena.
2.
Europaparlamentet betonar vikten av regler, eftersom regler anpassade efter varje specifikt yrke är
nödvändiga för att säkra yrkesutövarnas opartiskhet, kompetens, integritet och ansvar, så att kvaliteten på
deras tjänster garanteras till gagn för kunderna och samhället i stort, samt som en garanti för att
allmänhetens intresse tillgodoses.
3.
Europaparlamentet noterar att varje verksamhetsform inom den aktuella sammanslutningen för fria
yrken måste behandlas separat så att konkurrensbestämmelserna endast tillämpas för sammanslutningen
när denna uteslutande agerar i sina medlemmars intresse.
4.
Europaparlamentet påpekar att ett yrkesorgan inte utgör vare sig ett företag eller en företagsgrupp
enligt artikel 82 i EG-fördraget.
5.
Europaparlamentet konstaterar att fritt yrkesutövande ställer krav på höga kvalifikationer, att det är
nödvändigt att skydda dessa kvalifikationer som är kännetecknande för fria yrken till gagn för de
europeiska medborgarna, och att det är nödvändigt att ett särskilt förhållande baserat på förtroende
etableras mellan de fria yrkesutövarna och deras kunder.
6.
Europaparlamentet konstaterar att särskilda överväganden är nödvändiga när det gäller de fria
yrkena inom hälsovårdsområdet för att säkerställa respekten för de principer som fastställs i artikel 152 i
fördraget.
7.
Europaparlamentet anser att skillnader som hänför sig till medlemsstaternas olika yrkesgruppers
kulturella, rättshistoriska, sociologiska och etnologiska bakgrund måste begränsas mot bakgrund av
nödvändigheten att tillgodose de krav som ett gemensamt europeiskt samhälle ställer.
8.
Europaparlamentet poängterar att de fria yrkena har ett behov av, och att de skulle tjäna på, att
främja konkurrens och möjligheten att fritt tillhandahålla tjänster i de egna medlemsstaterna och överallt i
Europeiska unionen.
(1) EGT C 21 E, 24.1.2002, s. 364.
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9.
Europaparlamentet finner emellertid att målsättningen att främja konkurrens inom yrkena i varje
enskilt fall måste göras förenligt med syftet att upprätthålla de etiska regler som är specifika för varje
yrkesgrupp, och att man vid uppfyllandet av detta mål måste ta hänsyn till de uppgifter i allmänhetens
intresse som anförtrotts utövarna av fria yrken.
10.
Europaparlamentet påpekar att de specifika drag som kännetecknar marknaden för fria yrken
kräver en lämplig form av reglering.
11.
Europaparlamentet drar slutsatsen att det behövs allmänna regler i varje yrkes specifika sammanhang, i synnerhet regler om yrkesutövarnas organisation, kvalifikationer, yrkesetik, kontroll, ansvar,
opartiskhet och kompetens samt regler som är avsedda att förhindra intressekonflikter och vilseledande
annonsering, under förutsättning att
a) de säkerställer att konsumenterna får nödvändiga garantier när det gäller integritet och erfarenhet, och
att
b) de inte är konkurrensbegränsande.
12.
Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noga ta hänsyn till de principer och de intressen
som kommer till uttryck i denna resolution vid sin analys av de regler som styr utövandet av fria yrken i
medlemsstaterna.
13.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen.

15.4.2004

15.4.2004

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 91 E/129
Onsdag 17 december 2003

PROTOKOLL

(2004/C 91 E/03)

SAMMANTRÄDETS GÅNG
ORDFÖRANDESKAP: Pat COX
Talman

1.

Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.05.

2.

Ledamotsstadga (uttalanden följda av debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Ledamotsstadga.

Roberto Antonione (rådets tjänstgörande ordförande) och Loyola de Palacio (kommissionens vice ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Othmar Karas för PPE-DE-gruppen, Enrique Barón Crespo för PSE-gruppen, Diana Wallis för ELDRgruppen, Giuseppe Di Lello Finuoli för GUE/NGL-gruppen, Daniel Marc Cohn-Bendit för Verts/ALEgruppen, Rijk van Dam för EDD-gruppen, Georges Berthu, grupplös, Klaus-Heiner Lehne, Willi Rothley,
Neil MacCormick, Gianfranco Dell'Alba, Giuseppe Gargani, Manuel Medina Ortega, Inglewood, Bill Miller,
Mauro Nobilia, Alejo Vidal-Quadras Roca och Fiorella Ghilardotti

Framlagda resolutionsförslag, i enlighet med artikel 37.2 i arbetsordningen, att anta i slutet av debatten:
—

Othmar Karas och Klaus-Heiner Lehne för PPE-DE-gruppen, om förslaget till stadga för ledamöter av
Europaparlamentet (B5-0543/2003)

—

Graham R. Watson för ELDR-gruppen och Daniel Marc Cohn-Bendit och Monica Frassoni för Verts/
ALE-gruppen, om uppföljningen av resolutionen av den 3 och 4 juni 2003 om antagande av
Europaparlamentets ledamotsstadga (B5-0544/2003)

—

Enrique Barón Crespo, Willi Rothley och Manuel Medina Ortega för PSE-gruppen, om uppföljningen
av resolutionen av den 3 och 4 juni 2003 om antagande av Europaparlamentets ledamotsstadga
(B5-0563/2003)

—

Francis Wurtz för GUE/NGL-gruppen, om Europaparlamentets ledamotsstadga (B5-0564/2003)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5

C 91 E/130

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Onsdag 17 december 2003

3.

Unionens roll i förebyggandet av konflikter i Afrika och särskilt vad gäller
genomförandet av Linas-Marcoussis-avtalet i Elfenbenskusten (uttalanden
följda av debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Unionens roll i förebyggandet av konflikter i Afrika och särskilt
vad gäller genomförandet av Linas-Marcoussis-avtalet i Elfenbenskusten.
Roberto Antonione (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande.

ORDFÖRANDESKAP: Renzo IMBENI
Vice talman
Poul Nielson (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.
Talare: Fernando Fernández Martín för PPE-DE-gruppen, Glenys Kinnock för PSE-gruppen, Johan Van
Hecke för ELDR-gruppen, Didier Rod för Verts/ALE-gruppen, Anna Karamanou, Anne André-Léonard och
Poul Nielson.
Framlagda resolutionsförslag, i enlighet med artikel 37.2 i arbetsordningen, att anta i slutet av debatten:
—

Jean-Pierre Bébéar, John Alexander Corrie och Fernando Fernández Martín för PPE-DE-gruppen, om
EU:s roll i fråga om konfliktförebyggande åtgärder i Afrika och i synnerhet vad gäller tillämpningen
av Linas-Marcoussis-avtalet i Elfenbenskusten (B5-0512/2003)

—

Didier Rod, Paul A.A.J.G. Lannoye och Nelly Maes för Verts/ALE-gruppen, om Europeiska unionens
roll i förhindrandet av konflikter i Afrika och särskilt i genomförandet av Linas-Marcoussis-avtalet i
Elfenbenskusten (B5-0515/2003)

—

Isabelle Caullery för UEN-gruppen, om Europeiska unionens roll i förhindrandet av konflikter i
Afrika och särskilt i genomförandet av Linas-Marcoussis-avtalet i Elfenbenskusten (B5-0516/2003)

—

Yasmine Boudjenah och Luisa Morgantini för GUE/NGL-gruppen, om Europeiska unionens roll i
förhindrandet av konflikter i Afrika och särskilt i genomförandet av Linas-Marcoussis-avtalet i
Elfenbenskusten (B5-0518/2003)

—

Marie-Arlette Carlotti för PSE-gruppen, om Europeiska unionens roll vad gäller konfliktförebyggande
åtgärder och i synnerhet tillämpningen av Linas-Marcoussis-avtalet i Elfenbenskusten (B5-0520/2003)

—

Graham R. Watson, Maria Johanna (Marieke) Sanders-ten Holte och Astrid Thors för ELDR-gruppen,
om EU:s roll i konfliktförebyggande verksamhet i Afrika, särskilt i samband med genomförandet av
Linas-Marcoussis-avtalet på Elfenbenskusten (B5-0524/2003)

Talmannen förklarade debatten avslutad.
Omröstning: punkt 18

4.

Upphävandet av unionens embargo på vapenexport till Kina (uttalanden
följda av debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Upphävandet av unionens embargo på vapenexport till Kina
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Roberto Antonione (rådets tjänstgörande ordförande) och Poul Nielson (ledamot av kommissionen) gjorde
uttalanden.
Talare: Georg Jarzembowski för PPE-DE-gruppen, Margrietus J. van den Berg för PSE-gruppen, Ole
Andreasen för ELDR-gruppen, Daniel Marc Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, Marco Cappato, grupplös,
Charles Tannock, Johannes (Hannes) Swoboda, Per Gahrton, Michael Gahler, Thomas Mann och Geoffrey
Van Orden.
Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 37.2 i arbetsordningen):
—

Elly Plooij-van Gorsel för ELDR-gruppen, om att häva EU:s embargo för vapenförsäljning till Kina
(B5-0548/2003)

—

Michael Gahler, Philippe Morillon, Ilkka Suominen, Georg Jarzembowski, Charles Tannock, Thomas
Mann och Lennart Sacrédeus för PPE-DE-gruppen, om vapenembargot mot Folkrepubliken Kina (B50549/2003)

—

Daniel Marc Cohn-Bendit, Nelly Maes och Per Gahrton för Verts/ALE-gruppen, om att häva EU:s
vapenembargo mot Kina (B5-0552/2003)

—

Margrietus J. van den Berg och Jannis Sakellariou för PSE-gruppen, om hävningen av EU:s vapenembargo mot Kina (B5-0553/2003)

—

Pedro Marset Campos för GUE/NGL-gruppen, om EU:s embargo för vapenförsäljning till Kina (B50565/2003)

Talmannen förklarade debatten avslutad.
Omröstning: protokollet, 18.12.2003, punkt 21.
(Sammanträdet avbröts kl. 11.20, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 12.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Pat COX
Talman
Talare: Robert Atkins påpekade på nytt att omröstningen är försenad och begärde att talmannen så snabbt
som möjligt skulle undersöka problemet.
OMRÖSTNING
Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilaga
1 till protokollet.

5.

Ledamotsstadga (omröstning)

Resolutionsförslag B5-0543, 0544, 0563 och 0564/2003
(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 1)
GEMENSAMT RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B5-0543/2003
(ersätter resolutionsförslag B5-0543, 0544, 0563 och 0564/2003):
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inlämnat av följande ledamöter:
—

Othmar Karas och Klaus-Heiner Lehne för PPE-DE-gruppen,

—

Enrique Barón Crespo, Willi Rothley och Manuel Medina Ortega för PSE-gruppen,

—

Graham R. Watson och Diana Wallis för ELDR-gruppen,

—

Neil MacCormick och Kathalijne Maria Buitenweg för Verts/ALE-gruppen,

—

Francis Wurtz för GUE/NGL-gruppen

Antogs (P5_TA(2003)0573)

ORDFÖRANDESKAP: David W. MARTIN
Vice talman

6.

Skattelagstiftning för dieselbrännolja som används som motorbränsle för
yrkesmässiga ändamål * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 92/81/EEG och direktiv 92/82/EEG i
syfte att inrätta en särskild skattelagstiftning för dieselbrännolja som används som motorbränsle för
yrkesmässiga ändamål och i syfte att åstadkomma en tillnärmning av punktskattesatserna för bensin och
dieselbrännolja [KOM(2002) 410 — C5-0409/2002 — 2002/0191(CNS)] — Utskottet för ekonomi och
valutafrågor. Föredragande: Piia-Noora Kauppi (A5-0383/2003).
Debatten har ägt rum den 17 november 2003 (punkt 15 i protokollet av den 17 november 2003).
(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 2)
Talare: Christa Randzio-Plath (ordförande i utskottet ECON) föreslog att parlamentet genom att anta
förslaget till lagstiftningsresolution skulle bekräfta att kommissionens förslag förkastas.
FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
Antogs (P5_TA(2003)0574)

7.

Miljöansvar ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador [10933/5/2003 —
C5-0445/2003 — 2002/0021(COD)] — Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Föredragande: Toine Manders (A5-0461/2003).
(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 3)
RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT
Förklarades godkänt såsom ändrat av parlamentet (P5_TA(2003)0575)
Inlägg om omröstningen:
Talare: Toine Manders (föredragande) gjorde ett inlägg om de kompromisser som inte hade kunnat
förverkligas.
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8.

Europeisk läkemedelsmyndighet ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av, säkerhetsövervakning av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande
av en europeisk läkemedelsmyndighet [10949/2/2003 — C5-0463/2003 — 2001/0252(COD)] —
Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor. Föredragande: Rosemarie Müller (A5-0425/2003).
Föredragandena Rosemarie Müller och Françoise Grossetête gjorde inlägg om kompromissändringsförslagen
till ”paketet om läkemedel” (A5-0425, 0446 och 0444/2003), och Erkki Liikanen (ledamot av kommissionen) preciserade kommissionens åsikt om dessa kompromisser.
(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 4)
RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT
Förklarades godkänt såsom ändrat av parlamentet (P5_TA(2003)0576)

9.

Gemenskapsregler för humanläkemedel ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för
humanläkemedel [10950/3/2003 — C5-0464/2003 — 2001/0253(COD)] — Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor. Föredragande: Françoise Grossetête (A5-0446/2003).
(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 5)
RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT
Förklarades godkänt såsom ändrat av parlamentet (P5_TA(2003)0577)

10. Gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel ***II (omröstning)
Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2001/82/EG om upprättande av gemenskapsregler för
veterinärmedicinska läkemedel [10951/3/2003 — C5-0465/2003 — 2001/0254(COD)] — Utskottet för
miljö, folkhälsa och konsumentfrågor. Föredragande: Françoise Grossetête (A5-0444/2003).
(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 6)
RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT
Förklarades godkänt såsom ändrat av parlamentet (P5_TA(2003)0578)
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11. Traditionella växtbaserade läkemedel ***II (omröstning)
Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för
humanläkemedel med avseende på traditionella växtbaserade läkemedel [12754/1/2003 — C5-0519/2003
— 2002/0008(COD)] — Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor. Föredragande: Giuseppe
Nisticò (A5-0452/2003).
(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 7)
RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT
Förklarades godkänt såsom ändrat av parlamentet (P5_TA(2003)0579)

12. Mätinstrument ***II (omröstning)
Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om mätinstrument [9681/4/2003 — C5-0417/2003 — 2000/0233(COD)] —
Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi. Föredragande: Giles Bryan Chichester (A50458/2003).
(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 8)
RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT
Förklarades godkänt såsom ändrat av parlamentet (P5_TA(2003)0580)
Inlägg om omröstningen:
Giles Bryan Chichester (föredragande) hade dragit tillbaka ändringsförslag 3 och 11.

13. Säten, fästanordningarna för dessa och huvudstöd ***I (omröstning)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 74/408/
EEG om motorfordon vad avser säten, fästanordningarna för dessa och huvudstöd [KOM(2003) 361 —
C5-0283/2003 — 2003/0128(COD)] — Utskottet för regionalpolitik, transport och turism. Föredragande:
Dieter-Lebrecht Koch (A5-0418/2003).
(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 9)
KOMMISSIONENS FÖRSLAG
Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P5_TA(2003)0581)
FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
Antogs (P5_TA(2003)0581)
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14. Bilbälten och fasthållningsanordningar i motorfordon ***I (omröstning)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 77/541/EEG
om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bilbälten och fasthållningsanordningar i motorfordon
[KOM(2003) 363 — C5-0282/2003 — 2003/0130(COD)] — Utskottet för regionalpolitik, transport och
turism. Föredragande: Paolo Costa (A5-0304/2003).
(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 10)
KOMMISSIONENS FÖRSLAG
Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P5_TA(2003)0582)
FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
Antogs (P5_TA(2003)0582)

15. Förankring av bilbälten i motorfordon ***I (omröstning)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 76/115/
EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om förankring av bilbälten i motorfordon
[KOM(2003) 362 — C5-0286/2003 — 2003/0136(COD)] — Utskottet för regionalpolitik, transport och
turism. Föredragande: Paolo Costa (A5-0305/2003).
(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 11)
KOMMISSIONENS FÖRSLAG
Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P5_TA(2003)0583)
FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
Antogs (P5_TA(2003)0583)

16. Ägarskap och fri rörlighet (omröstning)
Betänkande om en rättslig ram för den fria rörligheten på den inre marknaden när det gäller varor som
kan bli föremål för ägarskapstvister [2002/2114(INI)] — Utskottet för rättsliga frågor och den inre
marknaden. Föredragande: Willy C.E.H. De Clercq (A5-0408/2003).
(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 12)
RESOLUTIONSFÖRSLAG
Antogs (P5_TA(2003)0584)

17. Kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram för år 2004 (omröstning)
Resolutionsförslag B5-0536, 0537, 0538, 0539, 0540 et 0541/2003
Debatten har ägt rum den 18 november 2003 (Punkt 4 i protokollet av den 18 november 2003).
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(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 13)
GEMENSAMT RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B5-0536/2003
(ersätter resolutionsförslag B5-0536, 0537 och 0541/2003)
inlämnat av följande ledamöter:
—

Françoise Grossetête för PPE-DE-gruppen,

—

Johannes (Hannes) Swoboda för PSE-gruppen,

—

Monica Frassoni för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P5_TA(2003)0585)
(Resolutionsförslagen B5-0538, 0539 och 0540/2003 bortföll.)

18. Unionens roll i förebyggandet av konflikter i Afrika och särskilt vad gäller
genomförandet av Linas-Marcoussis-avtalet i Elfenbenskusten (omröstning)
Resolutionsförslag B5-0512, 0515, 0516, 0518, 0520 och 0524/2003
(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 14)
GEMENSAMT RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B5-0512/2003
(ersätter resolutionsförslag B5-0512, 0515, 0516, 0518, 0520 och 0524/2003):
inlämnat av följande ledamöter:
—

Jean-Pierre Bébéar, John Alexander Corrie och Fernando Fernández Martín för PPE-DE-gruppen,

—

Marie-Arlette Carlotti för PSE-gruppen,

—

Graham R. Watson, Maria Johanna (Marieke) Sanders-ten Holte och Astrid Thors för ELDR-gruppen,

—

Didier Rod, Paul A.A.J.G. Lannoye, Nelly Maes och Patricia McKenna för Verts/ALE-gruppen,

—

Yasmine Boudjenah och Luisa Morgantini för GUE/NGL-gruppen,

—

Isabelle Caullery för UEN-gruppen

Antogs (P5_TA(2003)0586)

19. Röstförklaringar
Skriftliga röstförklaringar:
Skriftliga röstförklaringar som ingivits i enlighet med artikel 137.3 i arbetsordningen återfinns i det
fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.
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Muntliga röstförklaringar:
Gemensam resolution RC B5-0543/2003 (Ledamotsstadga)
—

Christoph Werner Konrad

—

Linda McAvan

—

Neil MacCormick

—

Hiltrud Breyer

—

Patricia McKenna

Gemensam resolution RC B5-0512/2003 (Elfenbenskusten)
—

Patricia McKenna

20. Rättelser till avgivna röster
Följande ledamöter hade haft för avsikt att rösta enligt följande:
Gemensam resolution RC-B5-0543/2003 (Ledamotsstadga)
—

ändringsförslag 1
ja: Elisabeth Schroedter, Olga Zrihen, Georges Garot, Harlem Désir, Jean-Claude Fruteau, Florence
Kuntz, Paul Coûteaux, Adeline Hazan, Marie-Arlette Carlotti, Charlotte Cederschiöld, Ioannis Patakis,
Peder Wachtmeister, Mogens N.J. Camre
nej: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Marie-Hélène Descamps

—

resolutionen (i sin helhet)
ja: Patricia McKenna, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, W.G. van Velzen, Ewa Klamt, Elisabeth Schroedter,
Luís Queiró, Charlotte Cederschiöld, Sami Naïr, Gérard Caudron, Michel-Ange Scarbonchi, Michel
J.M. Dary
nej: Dana Rosemary Scallon
nedlagd röst: Monica Frassoni, Ingo Friedrich

Andrabehandlingsrekommendation Manders – A5-0461/2003
—

ändringsförslag 1
ja: Dominique F.C. Souchet
nej: Francesco Rutelli

—

ändringsförslag 3
nej: Francesco Rutelli

—

ändringsförslag 9 första delen
ja: Hans Karlsson

—

ändringsförslag 45
ja: Marie-Arlette Carlotti

—

ändringsförslag 58
ja: Bernard Poignant, Olga Zrihen, Pervenche Berès
nej: Astrid Thors

—

ändringsförslag 46
ja: Armonia Bordes
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—

ändringsförslag 41
ja: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Paul Rübig
nej: Ward Beysen, Hans Karlsson

—

ändringsförslag 16
ja: Nicole Thomas-Mauro
nej: Inglewood

—

ändringsförslag 43
ja: Reinhard Rack

—

ändringsförslag 57
ja: Pervenche Berès

Andrabehandlingsrekommendation Grossetête – A5-0446/2003
—

ändringsförslag 21
ja: John Purvis

—

ändringsförslag 22
ja: John Purvis

—

ändringsförslag 23
nej: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

—

ändringsförslag 41
ja: John Purvis

Andrabehandlingsrekommendation Grossetête – A5-0444/2003
—

ändringsförslag 27
ja: Eurig Wyn, Liam Hyland, James (Jim) Fitzsimons, Jan Mulder
nej: Marie-Hélène Descamps

—

ändringsförslag 28
ja: Liam Hyland, James (Jim) Fitzsimons
nej: Glyn Ford

Betänkande Koch – A5-0418/2003
—

lagstiftningsresolution
ja: Inger Schörling
nej: Jeffrey William Titford, Nigel Paul Farage

Betänkande De Clercq – A5-0408/2003
—

resolutionen (i sin helhet)
ja: Marie-Hélène Descamps

Gemensam resolution RC-B5-0536/2003 (Kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram för år 2004)
—

punkt 17, andra delen
nej: Patricia McKenna

—

punkt 27
ja: Othmar Karas

—

ändringsförslag 4
ja: Marie-Hélène Descamps, Bashir Khanbhai, Dominique Vlasto, Françoise de Veyrinas, Anne-Marie
Schaffner, Hugues Martin, Françoise Grossetête
nej: Christopher J.P. Beazley, Helmut Kuhne, Torben Lund
nedlagd röst: Jeffrey William Titford, Nigel Paul Farage
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—

ändringsförslag 5
ja: Marie-Hélène Descamps, Yves Butel, Dominique Vlasto, Françoise de Veyrinas, Anne-Marie
Schaffner, Hugues Martin, Françoise Grossetête
nej: Bernard Poignant
nedlagd röst: Jeffrey William Titford, Nigel Paul Farage

—

punkt 49
ja: Jeffrey William Titford, Nigel Paul Farage

—

punkt 51
ja: Othmar Karas

—

punkt 52
ja: Othmar Karas

Ledamöter som meddelat att de inte deltagit i omröstningen:
Armonia Bordes och Chantal Cauquilhade varit närvarande men hade inte deltagit i följande omröstningar:
gemensam resolution RC-B5-0543/2003 (ändringsförslag 1 och slutomröstningen), gemensam resolution
RC-B5-0536/2003 (punkterna 17, 27, 49, 50, 51, 53 och ändringsförslag 5) och gemensam resolution
RC-B5-0512/2003 (ändringsförslag 1).
SLUT PÅ OMRÖSTNINGEN
(Sammanträdet avbröts kl. 12.50 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Joan COLOM I NAVAL
Vice talman

21. Justering av protokollet från föregående sammanträde
Protokollet från föregående sammanträde justerades.
Talare: Ioannis Patakis påtalade bombningarna i Afghanistan som har krävt många offer, särskilt barn, och
begärde att presidiet anmodar kammaren att under nästa sammanträdesperiod hålla en tyst minut för att
hedra dessa offer. (Talmannen noterade denna begäran och meddelade att han skulle hänskjuta begäran till
presidiet).

22. Elektroniska vägtullsystem ***I (debatt)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om allmänt införande av och driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem i gemenskapen [KOM(2003) 132 — C5-0190/2003 —
2003/0081(COD)] — Utskottet för regionalpolitik, transport och turism. Föredragande: Renate Sommer
(A5-0435/2003).
Renate Sommer redogjorde för betänkandet.
Talare: Claude Turmes (föredragande av yttrande från utskottet ITRE).
Talare: Loyola de Palacio (kommissionens vice ordförande).
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Talare: Konstantinos Hatzidakis för PPE-DE-gruppen, Gilles Savary för PSE-gruppen, Freddy Blak för GUE/
NGL-gruppen, Elisabeth Schroedter för Verts/ALE-gruppen, Koenraad Dillen, grupplös, Philip Charles
Bradbourn, Johannes (Hannes) Swoboda, Theodorus J.J. Bouwman, Luigi Cocilovo, Mark Francis Watts,
Sérgio Marques, Ulrich Stockmann, Reinhard Rack, Mary Honeyball, Ari Vatanen, Mathieu J.H. Grosch och
Eija-Riitta Anneli Korhola.

ORDFÖRANDESKAP: Ingo FRIEDRICH
Vice talman
Talare: Brigitte Langenhagen och Loyola de Palacio.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: protokollet, 18.12.2003, punkt 16.

23. Poängsystem för lastbilar som reser genom Österrike 2004 ***III (debatt)

Betänkande om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets förordning
om inrättande av ett tillfälligt poängsystem för tunga lastbilar som reser genom Österrike 2004 inom
ramen för en hållbar transportpolitik [PE-CONS 3689/2003 — C5-0562/2003 — 2001/0310(COD)] —
Parlamentets delegation till förlikningskommittén. Föredragande: Paolo Costa (A5-0475/2003).

Konstantinos Hatzidakis (som ersatte föredraganden) redogjorde för betänkandet.

Talmannen återkallade Hans-Peter Martin, som visade upp ett plakat, till ordningen i enlighet med artikel
123 i arbetsordningen.

Hans-Peter Martin förklarade bakgrunden till sitt agerande.

Talare: Loyola de Palacio (kommissionens vice ordförande).

Talare: Giorgio Lisi för PPE-DE-gruppen, Giovanni Claudio Fava för PSE-gruppen, Dirk Sterckx för ELDRgruppen, Freddy Blak för GUE/NGL-gruppen, Johannes Voggenhuber för Verts/ALE-gruppen, Rijk van Dam
för EDD-gruppen, Hans Kronberger, grupplös, Reinhard Rack, Johannes (Hannes) Swoboda, Theodorus J.J.
Bouwman, Ari Vatanen, Markus Ferber, Giacomo Santini, Peter Pex, Georg Jarzembowski och Loyola de
Palacio.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: protokollet, 18.12.2003, punkt 12.
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24. Flygpassagerare (kompensation och assistans) ***III (debatt)
Betänkande om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets förordning
om införande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/
91 [PE-CONS 3676/2003 — C5-0518/2003 — 2001/0305(COD)] — Parlamentets delegation till förlikningskommittén. Föredragande: Giorgio Lisi (A5-0464/2003).
Giorgio Lisi (föredragande) redogjorde för betänkandet.
Talare: Loyola de Palacio (kommissionens vice ordförande).
Talare: Konstantinos Hatzidakis för PPE-DE-gruppen, Ulrich Stockmann för PSE-gruppen, Freddy Blak för
GUE/NGL-gruppen, Patricia McKenna för Verts/ALE-gruppen, Alain Esclopé för EDD-gruppen, Georg
Jarzembowski, Mark Francis Watts och Ari Vatanen

ORDFÖRANDESKAP: Alonso José PUERTA
Vice talman
Talare: Juan de Dios Izquierdo Collado, Jacqueline Foster, Gilles Savary, Brian Simpson, Proinsias De Rossa
och Loyola de Palacio
Talmannen förklarade debatten avslutad.
Omröstning: protokollet, 18.12.2003, punkt 13.

25. Frågestund (frågor till kommissionen)
Parlamentet behandlade en rad frågor till kommissionen (B5-0416/2003).
Första delen
Fråga 25 från Bill Newton Dunn: Afghanskt heroin som via Turkiet kommer in i EU.
Günther Verheugen (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt en följdfråga från Bill Newton
Dunn.
Fråga 26 från Theresa Zabell: Konkurrensregler i idrottsvärlden.
Günther Verheugen besvarade frågan samt en följdfråga från Theresa Zabell.
Andra delen
Fråga 27 bortföll, eftersom frågeställaren var frånvarande.
Fråga 28 från Bernd Posselt: Minoriteter i kandidatländerna.
Günther Verheugen besvarade frågan samt följdfrågor från Bernd Posselt och Konstantinos Alyssandrakis.
Fråga 29 från Ewa Hedkvist Petersen: Människohandel i Tjeckien.
Günther Verheugen besvarade frågan samt följdfrågor från Ewa Hedkvist Petersen och David W. Martin.
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Fråga 30 från John Bowis: Sängburar.
Günther Verheugen besvarade frågan samt följdfrågor från John Bowis och Patricia McKenna.
Fråga 31 från Myrsini Zorba: Cypern.
Günther Verheugen besvarade frågan samt en följdfråga från Myrsini Zorba.
Talare: Bernd Posselt påpekade att förhandlingsreferat från föregående dags sammanträde inte ordagrant
återgav svaret på en fråga som han hade ställt till rådet. (Talmannen svarade att han skulle se till att
förhandlingsreferatet exakt speglade debatterna.)
Fråga 32 från Patricia McKenna: Embryonal stamcellsforskning.
Erkki Liikanen (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt följdfrågor från Patricia McKenna, John
Purvis och Bernd Posselt.
Fråga 33 från Bart Staes: Europeisk förbud för nattflygningar.
Loyola de Palacio (kommissionens vice ordförande) besvarade frågan samt följdfrågor från Bart Staes,
Alexandros Alavanos och Paul Rübig.
Fråga 34 från Claude Turmes: Dagbrott för kolbrytning i norra León (området kring Valle de Laciana,
Spanien).
Loyola de Palacio besvarade frågan samt en följdfråga från Claude Turmes.
Fråga 35 från Camilo Nogueira Román: Höghastighetståg mellan Galicien och Portugal.
Loyola de Palacio besvarade frågan.
Fråga 36 från Alexandros Alavanos: Tillämpning av förordning (EEG) 3577/92.
Loyola de Palacio besvarade frågan samt en följdfråga från Alexandros Alavanos.
De frågor som på grund av tidsbrist inte hade besvarats skulle erhålla skriftliga svar.
Talmannen förklarade frågestunden med frågor till kommissionen avslutad.
(Sammanträdet avbröts kl. 19.10 och återupptogs kl. 21.00.)

ORDFÖRANDESKAP: David W. MARTIN
Vice talman

26. Kraftvärme ***II (debatt)
Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av kraftvärme på grundval av efterfrågan på nyttiggjord värme
på den inre marknaden för energi och om ändring av direktiv 92/42/EEG [10345/2/2003 — C5-0444/
2003 — 2002/0185(COD)] — Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi. Föredragande: Norbert Glante (A5-0457/2003).
Norbert Glante redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.
Talare: Loyola de Palacio (kommissionens vice ordförande).
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Talare: Paul Rübig för PPE-DE-gruppen, Reino Paasilinna för PSE-gruppen, Samuli Pohjamo för ELDRgruppen, Alejo Vidal-Quadras Roca, Norbert Glante, Marjo Matikainen-Kallström och Loyola de Palacio.
Talmannen förklarade debatten avslutad.
Omröstning: protokollet, 18.12.2003, punkt 14.

27. Decentraliserat samarbete ***I (debatt)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förlängning av giltighetstiden
för och ändring av rådets förordning (EG) nr 1659/98 om decentraliserat samarbete [KOM(2003) 413 —
C5-0319/2003 — 2003/0156(COD)] — Utskottet för utveckling och samarbete. Föredragande: Jürgen
Zimmerling (A5-0431/2003).
Talare: Poul Nielson (ledamot av kommissionen).
Jürgen Zimmerling redogjorde för betänkandet.
Talare: Francisca Sauquillo Pérez del Arco för PSE-gruppen, Didier Rod för Verts/ALE-gruppen, Bastiaan
Belder för EDD-gruppen, Maria Carrilho och Poul Nielson.
Talmannen förklarade debatten avslutad.
Omröstning: protokollet, 18.12.2003, punkt 18.

28. Jämställdhet mellan könen i utvecklingssamarbetet ***I (debatt)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om främjande av jämställdhet
mellan könen i utvecklingssamarbetet [KOM(2003) 465 — C5-0367/2003 — 2003/0176(COD)] —
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor. Föredragande: Olga Zrihen (A5-0447/2003)
Föredragande av yttrande: Maria Johanna (Marieke) Sanders-ten Holte, utskottet DEVE (artikel 162a i
arbetsordningen).
Talare: Poul Nielson (ledamot av kommissionen).
Olga Zrihen redogjorde för betänkandet.
Talare: Maria Johanna (Marieke) Sanders-ten Holte (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Maria
Martens för PPE-DE-gruppen, María Elena Valenciano Martínez-Orozco för PSE-gruppen, Astrid Thors för
ELDR-gruppen, Patricia McKenna för Verts/ALE-gruppen, Philip Claeys, grupplös, Regina Bastos, Agnes
Schierhuber, Poul Nielson och Patricia McKenna.
Talmannen förklarade debatten avslutad.
Omröstning: protokollet, 18.12.2003, punkt 18.

29. Genetiskt modifierade grödor (debatt)
Betänkande om samexistensen mellan genetiskt modifierade grödor och traditionella och biodynamiska
grödor [2003/2098(INI)] — Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: FriedrichWilhelm Graefe zu Baringdorf (A5-0465/2003).
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf redogjorde för betänkandet.
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Talare: Poul Nielson (ledamot av kommissionen).
Talare: Karin Scheele (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Agnes Schierhuber för PPE-DEgruppen, Karl Erik Olsson för ELDR-gruppen, Ilda Figueiredo för GUE/NGL-gruppen, Bent Hindrup
Andersen för EDD-gruppen, Dominique F.C. Souchet, grupplös, Albert Jan Maat, Ioannis Patakis och
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf.
Talmannen förklarade debatten avslutad.
Omröstning: protokollet, 18.12.2003, punkt 22.

30. Fiskeavtal mellan EG och Elfenbenskusten * (debatt)
Betänkande om förslaget till rådets förordning om ingående av ett avtal i form av skriftväxling om
förlängning av protokollet om fastställand för perioden 1.7.2003-30.6.2004 av de fiskemöjligheter och
den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Elfenbenskusten
avseende fiske utanför Elfenbenskustens kust [KOM(2003) 556 — C5-0458/2003 — 2003/0219(CNS)] —
Fiskeriutskottet. Föredragande: Struan Stevenson (A5-0459/2003).
Talare: Poul Nielson (ledamot av kommissionen).
Struan Stevenson redogjorde för betänkandet.
Talare: Albert Jan Maat för PPE-DE-gruppen, Rosa Miguélez Ramos för PSE-gruppen, Patricia McKenna för
Verts/ALE-gruppen, och Poul Nielson.
Talmannen förklarade debatten avslutad.
Omröstning: protokollet, 18.12.2003, punkt 19.

31. Föredragningslista för nästa sammanträde
Föredragningslistan för nästa sammanträde var fastställd (”Föredragningslista” PE 338.624/OJJE).

32. Avslutande av sammanträdet
Sammanträdet avslutades kl. 23.35.
Julian Priestley

Alonso José Puerta

Generalsekreterare

Vice talman

15.4.2004

15.4.2004

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 91 E/145
Onsdag 17 december 2003

NÄRVAROLISTA
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Görlach, Gollnisch, Gomolka, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Gouveia, Graefe zu Baringdorf, Graça
Moura, Gröner, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hager,
Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Helmer,
Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Herzog, Hieronymi, Hoff, Honeyball, Hortefeux, Howitt,
Hudghton, Hughes, Huhne, van Hulten, Hume, Hyland, Iivari, Ilgenfritz, Imbeni, Inglewood, Isler Béguin,
Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jové
Peres, Junker, Karamanou, Karas, Karlsson, Kastler, Katiforis, Kaufmann, Keppelhoff-Wiechert, Keßler,
Khanbhai, Kindermann, Glenys Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola,
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Pereiro, Menéndez del Valle, Mennitti, Menrad, Messner, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage,
Modrow, Mombaur, Monsonís Domingo, Montfort, Moraes, Morgan, Morgantini, Morillon, Müller,
Mulder, Murphy, Muscardini, Mussa, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Naranjo Escobar, Nassauer,
Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Nisticò, Nobilia, Nogueira Román,
Nordmann, Ojeda Sanz, Olsson, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa,
Ortuondo Larrea, O'Toole, Paasilinna, Pacheco Pereira, Pack, Paisley, Pannella, Papayannakis, Parish,
Pasqua, Pastorelli, Patakis, Patrie, Paulsen, Pérez Álvarez, Pérez Royo, Perry, Pesälä, Pex, Piecyk,
Piétrasanta, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Pittella, Podestà, Poettering, Pohjamo, Poignant, Poli Bortone,
Pomés Ruiz, Poos, Posselt, Prets, Procacci, Pronk, Provan, Puerta, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl,
Rack, Radwan, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Raymond, Read, Redondo Jiménez, Ribeiro e Castro,
Ries, Riis-Jørgensen, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rocard, Rod, Rodríguez Ramos, de Roo, Roth-Behrendt,
Rothe, Rothley, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Ruffolo, Rutelli, Sacconi, Sacrédeus, Saint-Josse, Sakellariou,
Salafranca Sánchez-Neyra, Sandberg-Fries, Sandbæk, Sanders-ten Holte, Santer, Santini, dos Santos, Sartori,
Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Sbarbati, Scallon, Scapagnini, Scarbonchi, Schaffner, Scheele, Schierhuber,
Schleicher, Gerhard Schmid, Herman Schmid, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schörling, Ilka Schröder,
Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Segni, Seppänen, Simpson, Sjöstedt, Skinner, Smet, Soares,
Sörensen, Sommer, Sornosa Martínez, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stauner,
Stenmarck, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stirbois, Stockmann, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg,
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Suominen, Swiebel, Swoboda, Sørensen, Tajani, Tannock, Theato, Theorin, Thomas-Mauro, ThorningSchmidt, Thors, Thyssen, Titford, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Trentin, Tsatsos, Turchi, Turco,
Turmes, Twinn, Uca, Väyrynen, Valdivielso de Cué, Valenciano Martínez-Orozco, Vallvé, Van Hecke, Van
Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vattimo, Veltroni, van Velzen, Vermeer, VidalQuadras Roca, Villiers, Vinci, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Volcic, Wachtmeister, Wallis, Walter,
Watson, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Whitehead, Wiersma, von Wogau, Wuermeling, Wuori, Wurtz,
Wyn, Wynn, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen.
Observatörer
Bagó, Balla, Balsai, Bastys, Berg, Biela, Bonnici, Chronowski, Chrzanowski, Cilevičs, Cybulski, Czinege,
Demetriou, Didžiokas, Drzęźla, Ékes, Fazakas, Gruber, Gurmai, Ilves, Jakič, Kelemen, Kiršteins, Klich,
Kłopotek, Klukowski, Kriščiūnas, Daniel Kroupa, Kuzmickas, Kvietkauskas, Lachnit, Landsbergis, Laštůvka,
Libicki, Litwiniec, Lydeka, Macierewicz, Maldeikis, Mallotová, Manninger, Matsakis, Őry, Ouzký, Peterle,
Pieniążek, Plokšto, Podgórski, Pospíšil, Janno Reiljan, Siekierski, Smorawiński, Surján, Svoboda, Szabó,
Szájer, Szczygło, Szent-Iványi, Tabajdi, Tomczak, Valys, Vastagh, Vella, Vėsaitė, Wittbrodt, Zahradil,
Żenkiewicz, Žiak.
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BILAGA 1
OMRÖSTNINGSRESULTAT
Förteckning över förkortningar och symboler
+

antogs

-

förkastades
bortföll

1.

T

drogs tillbaka

ONU (…, …, …)

omröstning med namnupprop (ja-röster, nej-röster, nedlagda
röster)

EO (…, …, …)

elektronisk omröstning (ja-röster, nej-röster, nedlagda röster)

delad

delad omröstning

särsk.

särskild omröstning

ÄF

ändringsförslag

AC

kompromissändringsförslag

pc

motsvarande del

S

ändringsförslag om strykning

=

identiska ändringsförslag

§

punkt

art

artikel

skäl

skäl

PR

resolutionsförslag

PRC

gemensamt resolutionsförslag

SEK

sluten omröstning

Ledamotsstadga

Resolutionsförslag: B5-0543, 0544, 0563 et 0564/2003
Avser

ÄF nr

Från

ONU etc

Omröstning

gemensamt resolutionsförslag RC5-0543/2003
(PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE et GUE/NGL)
punkt 2, led a

originaltexten

särsk.

+

ONU/EO — anmärkningar
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Avser

ÄF nr

Från

ONU etc

Omröstning

punkt 2, led b

originaltexten

särsk.

+

punkt 2, led c

originaltexten

särsk.

+

punkt 2, led d

2

GUE/NGL

-

punkt 2, led e

3

GUE/NGL

-

punkt 2, led f
punkt 2, led h

ONU/EO — anmärkningar

originaltexten

särsk.

+

GUE/NGL

ONU

-

195, 306, 21

ONU

+

345, 94, 88

1

Omröstning: resolutionen (i sin helhet)

resolutionsförslag från de politiska grupperna
B5-0543/2003

PPE-DE

B5-0544/2003/ändr.

ELDR, Verts/ALE

B5-0563/2003

PSE

B5-0564/2003

GUE/NGL

Begäran om omröstning med namnupprop
ELDR: slutomröstning
GUE/NGL: ÄF 1
Begäran om särskild omröstning
PSE: punkt 2, led a, b, c och f
Övrigt
ELDR- och Verts/ALE-grupperna hade dragit tillbaka ÄF 4 och 5.

2.

Skattelagstiftning för dieselbrännolja som används som motorbränsle för
yrkesmässiga ändamål *

Betänkande: KAUPPI (A5-0383/2003)
Avser

Omröstning: lagstiftningsresolution

ONU etc

Omröstning

ONU/EO — anmärkningar

+

Övrigt
Utskottet för ekonomi och valutafrågor hade föreslagit att kammaren skulle bekräfta förkastandet av
förslaget till direktiv genom att anta förslaget till lagstiftningsresolution.
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3.

Miljöansvar ***II

Andrabehandlingsrekommendation: MANDERS (A5-0461/2003)

Avser

ÄF nr

Från

ONU etc

Omröstning

ONU/EO — anmärkningar

ändringsförslag från ansvarigt
utskott — omröstning i block

4, 21

utskottet

EO

-

255, 284, 1

ändringsförslag från ansvarigt
utskott — särskild omröstning

1

utskottet

ONU

-

278, 268, 6

3

utskottet

ONU

-

253, 289, 4

5

utskottet

delad
1

-

2

-

234, 307, 10

1

-

291, 256, 6

2

-

220, 316, 7

7

utskottet

ONU

9

utskottet

delad/ONU

10

utskottet

särsk.

-

12

utskottet

särsk./EO

+

14

utskottet

särsk.

-

17

utskottet

särsk.

-

20

utskottet

särsk./EO

-

23

utskottet

särsk.

-

24

utskottet

särsk.

-

25

utskottet

särsk./EO

-

26

utskottet

delad
1

-

2

-

28

utskottet

särsk.

-

29

utskottet

särsk.

-

30

utskottet

särsk.

-

387, 158, 7

309, 235, 4

304, 244, 1
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Avser

ONU/EO — anmärkningar

ÄF nr

Från

ONU etc

Omröstning

31

utskottet

särsk.

-

32

utskottet

särsk.

-

33

utskottet

särsk.

-

34

utskottet

särsk.

-

35

utskottet

särsk.

-

36

utskottet

särsk.

-

37

utskottet

särsk./EO

-

40

utskottet

särsk.

-

artikel 2, punkt 6

56

PPE-DE

ONU

-

256, 301, 1

artikel 3

45

Verts/ALE, GUE/NGL ea

ONU

-

286, 257, 10

artikel 4, punkt 1

53

PSE

58

PPE-DE

50

PSE

46

Verts/ALE, GUE/NGL ea

ONU

+

367, 191, 0

artikel 4, efter punkt 4

41

Verts/ALE, GUE/NGL m.fl.

ONU

-

297, 259, 3

artikel 5, punkt 4

11

utskottet

delad
1/ONU

-

288, 267, 3

2

-

artikel 4, punkterna 2-4

59

artikel 6, punkt 3

ELDR, PSE, GUE/NGL

T
ONU

275, 270, 11

delad
1/ONU

-

2

-

157, 393, 5

1/ONU

-

284, 269, 0

2

-

Verts/ALE, GUE/NGL m.fl.

ONU

13

utskottet

delad

ELDR, PSE, GUE/NGL

-

47

60

306, 233, 6

306, 242, 9

delad
1/ONU

-

2

-

307, 245, 8
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Avser

ÄF nr

Från

ONU etc

Omröstning

ONU/EO — anmärkningar

artikel 8, punkterna 3 och 4

16

utskottet

ONU

-

227, 312, 19

61

ELDR, PSE

delad
1/EO

-

300, 251, 5

2/ONU

-

164, 385, 8

artikel 14, punkt 2

64

Verts/ALE

-

48

Verts/ALE, GUE/NGL m.fl.

ONU

22

utskottet

delad

-

301, 249, 7

1

+

2/EO

+

329, 200, 27

EO

-

265, 286, 6

62

ELDR

49/ändr.

Verts/ALE, GUE/NGL m.fl.

63

ELDR, PSE, GUE/NGL

27

utskottet

efter artikel 18

44 =
55/rév =

Verts/ALE, GUE/NGL m.fl.
PSE

ONU

-

278, 279, 1

bilaga 3

42

Verts/ALE, GUE/NGL m.fl.

EO

-

283, 261, 3

51

PSE

43 =
54/ändr. =

Verts/ALE, GUE/NGL m.fl.
PSE

52

PSE

57

PPE-DE

artikel 18, punkt 3

efter skäl 14

+

ONU

-

283, 269, 1

T
ONU

-

294, 257, 2

ÄF 2, 6, 8, 15, 18, 19, 38 och 39 förklarades ogiltiga i enlighet med artikel 140.3 i arbetsordningen.
Begäran om omröstning med namnupprop
PPE-DE: ÄF 1, 3, 7, 9, 16, 52/57, 53/58, 56
Verts/ALE: ÄF 9, 11/1, 13/1, 16, 41, 44/55, 45, 46, 47, 48, 52/57, 53/58, 59/1, 60/1, 61/2
GUE/NGL: ÄF 43/54 ändr., 44/55 ändr., 45
Begäran om delad omröstning
Verts/ALE, GUE/NGL
ÄF 11
Första delen: ”4. Den behöriga myndigheten … förebyggande åtgärder”
Andra delen: ”om kostnaderna … kan uppkomma”
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ÄF 13
Första delen: ”3. Den behöriga myndigheten … hjälpåtgärder”
Andra delen: ”i enlighet med … är allvarlig”
ÄF 61
Första delen: texten i sin helhet utom ordet ”skall”
Andra delen: detta ord
Verts/ALE
ÄF 22
Första delen: texten i sin helhet utom punkt ”2a”
Andra delen: denna punkt
ÄF 26
Första delen: ”2. På grundval härav … till ändringar”
Andra delen: ”bland annat … av miljöskador”
ÄF 59
Första delen: ”4. Den behöriga myndigheten … förebyggande åtgärder”
Andra delen: ”om kostnaderna … kan uppkomma”
ÄF 60
Första delen: ”3. Den behöriga myndigheten … hjälpåtgärder”
Andra delen: ”i enlighet med … är allvarlig”
GUE/NGL
ÄF 5
Första delen: texten i sin helhet utom ordet ”bör”
Andra delen: detta ord
ÄF 9
Första delen: texten i sin helhet utom punkterna ba, bb och bc
Andra delen: dessa punkter
Begäran om särskild omröstning
PPE-DE: ÄF 10, 17, 20, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36
PSE: ÄF 7, 9, 12, 15 (irrecevable), 20, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40
ELDR: ÄF 20, 28 37, 40
Verts/ALE: ÄF 1, 3, 7, 10, 14, 17, 20, 23, 25, 34, 35, 36, 37
GUE/NGL: ÄF 1, 3, 9, 12, 16, 24, 30, 31, 32, 33
Övrigt
PSE-gruppen hade dragit tillbaka ÄF 53 och 52
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4.

Europeisk läkemedelsmyndighet ***II

Andrabehandlingsrekommendation: MÜLLER (A5-0425/2003)
Avser

ÄF nr

Från

texten i sin helhet

block nr 1

utskottet

+

block nr 2

PPE-DE, PSE, ELDR, UEN, Verts/
ALE

+

block nr 3

utskottet

block nr 4

utskottet

övrig text

ONU etc

Omröstning

ONU/EO — anmärkningar

-

Block nr 1 = kompromissändringsförslag ”del A” (ÄF 1, 8, 11, 12, 18, 31, 32, 33 och 37)
Block nr 2 = kompromissändringsförslag ”del B” (ÄF 41-63)
Block nr 3 = utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor (ÄF 3, 5-7, 9, 10, 14-17, 19-21, 24, 25,
28, 30, 34, 35, 39 och 40)
Block nr 4 = utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor (ÄF 2, 4, 13, 22, 23, 26, 27, 29, 36
och 38)
Övrigt
Verts/ALE-gruppen hade inte undertecknat ÄF 44.

5.

Gemenskapsregler för humanläkemedel ***II

Andrabehandlingsrekommendation: GROSSETÊTE (A5-0446/2003)
ONU etc

ÄF nr

Från

texten i sin helhet

block nr 1

utskottet

+

block nr 2
utom ÄF 68

PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE,
UEN

+

68

utskottet

block nr 3

utskottet

15

utskottet

särsk.

17

utskottet

särsk.

20

utskottet

ONU

54

utskottet

särsk.

block nr 4

utskottet

21

utskottet

ONU

-

193, 343, 15

22

utskottet

ONU

-

188, 341, 13

23

utskottet

ONU

-

174, 368, 8

38

utskottet

ONU

-

175, 366, 12

41

utskottet

ONU

-

80, 417, 52

särsk.

Omröstning

ONU/EO — anmärkningar

Avser

+
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Avser

ÄF nr

Från

ONU etc

Omröstning

övrig text

6

utskottet

särsk.

-

18

utskottet

särsk.

-

19

utskottet

särsk.

-

55

EDD

artikel 10

ONU/EO — anmärkningar

-

Block nr 1 = kompromissändringsförslag ”del A” (ÄF 14 och 25)
Block nr 2 = kompromissändringsförslag ”del B” (ÄF 56-70 och 72-84)
Block nr 3 = ÄF från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor (ÄF 4, 7-10, 13, 15-17, 20, 24,
26, 30-32, 34, 40, 43, 47, 48 och 50-54)
Block nr 4 = ÄF från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor (ÄF 1-3, 5, 11, 12, 21 à 23, 2729, 33, 35-39, 41, 42, 44-46 och 49)
Begäran om omröstning med namnupprop
EDD: ÄF 20, 21, 22, 23, 38 och 41
Begäran om särskild omröstning
PSE: ÄF 15, 17, 18, 6, 19
Verts/ALE: ÄF 68
GUE/NGL: ÄF 20, 21, 22, 23, 38, 54
Övrigt
ÄF 71 hade dragits tillbaka.
Alex de Roo och Didier Rod hade inte undertecknat ÄF 68.

6.

Gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel ***II

Andrabehandlingsrekommendation: GROSSETÊTE (A5-0444/2003)
Avser

ÄF nr

Från

ONU etc

texten i sin helhet

5

utskottet

11

utskottet

block nr 2

PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE +
UEN

block nr 3

utskottet

13

utskottet

särsk.

19

utskottet

särsk.

Omröstning

+
särsk.

+
+

ONU/EO — anmärkningar

15.4.2004

Europeiska unionens officiella tidning

SV

C 91 E/155
Onsdag 17 december 2003

ONU etc

Omröstning

ONU/EO — anmärkningar

Avser

ÄF nr

Från

övrig text

block nr 4

utskottet

2

utskottet

särsk.

-

26

utskottet

särsk.

-

27

utskottet

ONU

-

117, 423, 13

28

utskottet

ONU

-

67, 471, 12

-

Block nr 1 = kompromissändringsförslag ”del A” (ÄF 5 och 11)
Block nr 2 = kompromissändringsförslag ”partie B” (ÄF 34-53)
Block nr 3 = ÄF från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor (ÄF 3, 4, 8, 12, 13, 14, 19, 21,
22, 24, 25, 29-31 och 33)
Block nr 4 = ÄF från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor (ÄF 1, 2, 6, 7, 9, 10, 15-18, 20,
23, 26-28 och 32)
Begäran om omröstning med namnupprop
PPE-DE: ÄF 27 och 28
Begäran om särskild omröstning
PSE: ÄF 13
ELDR: ÄF 27
GUE/NGL: ÄF 2, 11 19, 26

7.

Traditionella växtbaserade läkemedel ***II

Andrabehandlingsrekommendation: NISTICÒ (A5-0452/2003)
Avser

ÄF nr

Från

Ändringsförslag från ansvarigt
utskott — sammanslagen omröstning

1-2

utskottet

8.

ONU etc

Omröstning

ONU/EO — anmärkningar

+

Mätinstrument ***II

Andrabehandlingsrekommendation: CHICHESTER (A5-0458/2003)
Avser

ÄF nr

Från

texten i sin helhet

block nr 1

utskottet

block nr 2

utskottet

block nr 3

utskottet

ONU etc

Omröstning

+

+

ONU/EO — anmärkningar
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Block nr 1 = kompromissändringsförslag (ÄF 29-32)
Block nr 2 = ÄF från utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi (ÄF 7, 12 och 28)
Block nr 3 = ÄF från ansvarigt utskott (ÄF 1, 2, 4, 5, 6, 8-10 och 13-27)
Föredraganden hade dragit tillbaka ÄF 3 och 11.

9.

Säten, fästanordningarna för dessa och huvudstöd ***I

Betänkande: KOCH (A5-0418/2003)
Avser

ÄF nr

Från

ONU etc

Omröstning

ONU/EO — anmärkningar

Ändringsförslag från ansvarigt
utskott — sammanslagen omröstning

1-2

utskottet

EO

+

286, 240, 2

efter skäl 8

3

EDD

EO

+

293, 216, 7

Omröstning: ändrat förslag

+

Omröstning: lagstiftningsresolution

ONU

+

523, 3, 14

Omröstning

ONU/EO — anmärkningar

Begäran om omröstning med namnupprop
PPE-DE: slutomröstning

10. Bilbälten och fasthållningsanordningar i motorfordon ***I
Betänkande: COSTA (A5-0304/2003)
Avser

ÄF nr

Från

Bilaga 15

1

PPE-DE

ONU etc

+

Omröstning: ändrat förslag

+

Omröstning: lagstiftningsresolution

+

11. Förankring av bilbälten i motorfordon ***I
Betänkande: COSTA (A5-0305/2003)
Avser

ÄF nr

Från

texten i sin helhet

1-5

PPE-DE

ONU etc

Omröstning

+

Omröstning: ändrat förslag

+

Omröstning: lagstiftningsresolution

+

ONU/EO — anmärkningar
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12. Ägarskap och fri rörlighet
Betänkande: DE CLERCQ (A5-0408/2003)

Avser

ÄF nr

Från

Omröstning: resolutionen (i sin helhet)

ONU etc

Omröstning

ONU/EO — anmärkningar

ONU

+

487, 10, 16

Omröstning

ONU/EO — anmärkningar

Begäran om omröstning med namnupprop
PPE-DE: slutomröstning

13. Kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram för år 2004
Resolutionsförslag: B5-0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541/2003

Avser

ÄF nr

Från

ONU etc

gemensamt resolutionsförslag RC5-0536/2003
(PPE-DE, PSE, Verts/ALE)
originaltexten

punkt 12

originaltexten

punkt 17

efter punkt 19

2

delad
1

+

2/ONU

+

430, 97, 13

delad
1

+

2/ONU

+

Verts/ALE

434, 100, 2

-

punkt 27

originaltexten

ONU

+

421, 72, 43

punkt 28

originaltexten

ONU

+

430, 94, 8

efter punkt 32

1

originaltexten

punkt 34
efter punkt 35

Verts/ALE

3

särsk.

Verts/ALE

+
-

punkt 37

originaltexten

särsk.

+

punkt 41

originaltexten

ONU

+

521, 12, 4
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Avser

ÄF nr

Från

ONU etc

Omröstning

ONU/EO — anmärkningar

efter punkt 48

4

EDD

ONU

-

77, 439, 11

5

EDD

ONU

-

89, 435, 7

punkt 49

originaltexten

ONU

+

520, 6, 2

punkt 50

originaltexten

ONU

+

518, 3, 3

punkt 51

originaltexten

ONU

+

518, 2, 9

punkt 52

originaltexten

ONU

+

527, 2, 1

punkt 53

originaltexten

ONU

+

525, 2, 3

Omröstning: resolutionen (i sin helhet)

+

resolutionsförslag från de politiska grupperna
B5-0536/2003

PPE-DE

B5-0537/2003

PSE

B5-0538/2003

ELDR

B5-0539/2003

GUE/NGL

B5-0540/2003

UEN

B5-0541/2003

Verts/ALE

Begäran om omröstning med namnupprop
EDD: ÄF 4 och 5
M. Evans m.fl.: punkterna 12/2, 17/2, 27, 28, 41, 49, 50, 51, 52, 53
Begäran om delad omröstning
M. Evans m.fl.
punkt 12
Första delen: ”Europaparlamentet erinrar om att anpassa den institutionella ramen för den utvidgade
Europeiska unionen”
Andra delen: ”en av de största utmaningarna inför 2004 är … och att fortsätta arbetet med att upprätta en
framtida konstitution för Europa”
punkt 17
Första delen: texten i sin helhet utom orden ”att kräva en större fördjupning och konkreta framsteg när det
gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken”
Andra delen: dessa ord
Begäran om särskild omröstning
PPE-DE: punkt 37
Verts/ALE: punkt 34
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14. Unionens roll i förebyggandet av konflikter i Afrika och och särskilt vad
gäller genomförandet av Linas-Marcoussis-avtalet i Elfenbenskusten
Resolutionsförslag: B5-0512, 0515, 0516, 0518, 0520, 0524/2003
Avser

ÄF nr

Från

ONU etc

Omröstning

ONU/EO — anmärkningar

-

103, 285, 23

gemensamt resolutionsförslag RC5-0512/2003
(PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN)
efter punkt 14

1

Verts/ALE

EO

Omröstning: resolutionen (i sin helhet)

+

resolutionsförslag från de politiska grupperna
B5-0512/2003

PPE-DE

B5-0515/2003

Verts/ALE

B5-0516/2003

UEN

B5-0518/2003

GUE/NGL

B5-0520/2003

PSE

B5-0524/2003

ELDR
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BILAGA II
OMRÖSTNINGSRESULTAT MED NAMNUPPROP
Gemensam resolution — B5-0543/2003 — Ledamotsstadgan
Ändringsförslag 1
Ja-röster: 195
EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Farage, Saint-Josse, Sandbæk, Titford
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten,
Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, RiisJørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer,
Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil,
Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Kaufmann, Koulourianos,
Krivine, Marset Campos, Meijer, Naïr, Papayannakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka,
Seppänen, Sjöstedt
NI: Berthu, Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Lang, de La Perriere,
Martinez, Souchet, Stirbois
PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva,
Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Hannan, Harbour, Helmer, Inglewood,
Jackson, Khanbhai, Kirkhope, Korhola, Matikainen-Kallström, Nicholson, Parish, Perry, Provan, Purvis,
Rovsing, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Tannock, Thyssen, Twinn, Van
Orden, Xarchakos
PSE: Andersson, Berès, van den Berg, van den Burg, Casaca, Corbey, Duhamel, El Khadraoui, Färm,
Hedkvist Petersen, van Hulten, Karlsson, Lund, Martin Hans-Peter, Paasilinna, Roure, Sandberg-Fries,
Swiebel, Theorin, Thorning-Schmidt, Trentin, Van Lancker
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit,
Dhaene, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin,
Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira
Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes,
Wuori, Wyn
Nej-röster: 306
EDD: Coûteaux
ELDR: Procacci, Sbarbati
GUE/NGL: Bakopoulos
NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Dupuis, Gobbo, Ilgenfritz, Kronberger, Paisley, Pannella, Raschhofer,
Speroni, Turco
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos,
Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Brok, Brunetta, Camisón Asensio,
Cardoso, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac,
Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias,
Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani,
Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça
Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar,
Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß,
Knolle, Koch, Konrad, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, McCartin,
Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver,
Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz,
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Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta,
Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez,
Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini,
Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stockton,
Sudre, Suominen, Tajani, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen,
Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis,
Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berger, Bowe, Campos, Carlotti,
Carnero González, Carraro, Carrilho, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett,
Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Evans Robert J.E.,
Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Haug, Hazan,
Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou,
Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lange, Lavarra, Leinen,
Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez
Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage,
Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos,
Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo,
Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa
Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Valenciano
Martínez-Orozco, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba,
Zrihen
UEN: Andrews, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Ó Neachtain, Queiró, Segni, ThomasMauro
Nedlagda röster: 21
EDD: Butel, Esclopé, Kuntz
GUE/NGL: Blak, Manisco, Patakis, Vinci
NI: Beysen, Garaud
PPE-DE: Maat, Oostlander
PSE: Keßler, Lage, Mendiluce Pereiro, Myller
UEN: Angelilli, Marchiani, Nobilia, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Turchi
Gemensam resolution — B5-0543/2003 — Ledamotsstadgan
Resolution
Ja-röster: 345
EDD: Belder, Blokland, van Dam
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De
Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström,
Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries,
Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke,
Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Boudjenah, Di Lello Finuoli, Fraisse, Herzog,
Jové Peres, Koulourianos, Marset Campos, Papayannakis, Puerta, Schröder Ilka, Seppänen
NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Dupuis, Gobbo, Hager, Pannella, Speroni, Turco
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bastos,
Bayona de Perogordo, Bébéar, Böge, von Boetticher, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Coelho,
Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Fatuzzo,
Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, GarcíaMargallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles GilDelgado, Gouveia, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis,
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Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Inglewood, Jarzembowski, Karas, Korhola, Lamassoure,
Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lulling, Maat, McCartin, Marinos, Marques, Martens,
Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, OomenRuijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering,
Pomés Ruiz, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing,
Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Smet,
Stenmarck, Sudre, Suominen, Tajani, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna,
Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos,
Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zissener
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira
Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Díez González,
Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Färm, Ford, Garot, Gill, Gillig, Goebbels,
Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume,
Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis,
Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori,
Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez
del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Murphy, Myller, O'Toole, Paasilinna,
Patrie, Poignant, Poos, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Roure, Sandberg-Fries, dos Santos,
Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis,
Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos,
Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba
UEN: Andrews, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Ó Neachtain
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bouwman, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Evans Jillian, Ferrández
Lezaun, Flautre, Frassoni, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick,
Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes,
Wuori, Wyn
Nej-röster: 94
ELDR: Procacci
GUE/NGL: Caudron, Dary, Fiebiger, Figueiredo, Meijer, Naïr, Scarbonchi
NI: Berthu, Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Ilgenfritz, Lang, de La Perriere, Martinez, Paisley, Souchet,
Stirbois
PPE-DE: Bartolozzi, Bodrato, Cocilovo, De Mita, Glase, Graça Moura, Hannan, Hieronymi, Jeggle,
Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Knolle, Konrad, Mann Thomas, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver,
Mennitti, Menrad, Mombaur, Pacheco Pereira, Sartori, Sumberg
PSE: Berger, Bullmann, Carraro, Duin, Ettl, Fava, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Gröner, Haug, Imbeni,
Jöns, Keßler, Krehl, Lange, Lavarra, Martin Hans-Peter, Müller, Napoletano, Napolitano, Piecyk, Pittella,
Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Roth-Behrendt, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Scheele, Stockmann, Swoboda,
Vattimo, Volcic
UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Marchiani, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró,
Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Breyer, Celli
Nedlagda röster: 88
EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Coûteaux, Esclopé, Farage, Kuntz, Saint-Josse, Sandbæk, Titford
GUE/NGL: Alyssandrakis, Blak, Eriksson, Frahm, Kaufmann, Krivine, Manisco, Patakis, Schmid Herman,
Sjöstedt, Vinci
NI: Beysen, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Raschhofer
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PPE-DE: Atkins, Beazley, Berend, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover,
Ebner, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goepel, Gomolka, Harbour, Helmer, Jackson, Kastler, Khanbhai, Koch,
Lisi, Montfort, Nicholson, Niebler, Pack, Parish, Perry, Pisicchio, Posselt, Provan, Purvis, Radwan, Rübig,
Scallon, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Sommer, Stevenson, Stockton, Sturdy, Tannock, Van
Orden, Wenzel-Perillo, Zimmerling
PSE: Désir, Fruteau, Lund, Mann Erika, Schulz, Weiler, Zrihen
Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, McKenna, Rod, Rühle, Schörling
Rekommendation Manders A5-0461/2003
Ändringsförslag 1
Ja-röster: 278
EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Farage, Kuntz, Saint-Josse, Titford
ELDR: André-Léonard, De Clercq, Flesch, Gasòliba i Böhm, Manders, Mulder, Nordmann, Pesälä, Pohjamo,
Procacci, Ries, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Sterckx, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski
NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Gobbo, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Lang, Martinez,
Raschhofer, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn,
Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo,
Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos,
Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori,
Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen
Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka,
Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan,
Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi,
Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt,
Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner,
Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin
Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad,
Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, OomenRuijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex,
Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, QuisthoudtRowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca
Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt,
Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy,
Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden,
Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister,
Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Berger, Ceyhun, Dehousse, Garot, Glante, Görlach, Haug, Jöns, Keßler, Kindermann, Krehl, KreisslDörfler, Kuckelkorn, Mann Erika, Prets, Swoboda, Van Lancker
UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani,
Muscardini, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Wyn
Nej-röster: 268
EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Sandbæk
ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, Di
Pietro, Duff, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Malmström, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Olsson,
Paulsen, Riis-Jørgensen, Schmidt, Sørensen, Thors, Van Hecke, Wallis, Watson
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GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Dary, Di Lello
Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine,
Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid
Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci
NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Paisley, Pannella,
Souchet, Turco, Varaut
PPE-DE: Bodrato, Korhola, Sacrédeus
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Bowe, Bullmann,
van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira
Morterero, Corbey, Darras, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin,
El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Goebbels,
Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume,
Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kinnock, Koukiadis,
Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori,
Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce
Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy,
Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Randzio-Plath,
Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou,
Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson,
Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Theorin,
Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo,
Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Camre, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit,
Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler
Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal,
Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling,
Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori
Nedlagda röster: 6
GUE/NGL: Alyssandrakis, Bordes, Cauquil, Patakis
NI: Kronberger
PSE: Rothley
Rekommendation Manders A5-0461/2003
Ändringsförslag 3
Ja-röster: 253
EDD: Bernié, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse
ELDR: Gasòliba i Böhm, Nordmann, Rutelli, Virrankoski
NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Gobbo, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Lang, Martinez,
Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi,
Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Bodrato, Bowis, Bradbourn, Brok, Brunetta, BushillMatthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet,
Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle,
Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou,
Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga
Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça
Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour,
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Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson,
Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch,
Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi,
Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, MatikainenKallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort,
Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander,
Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta,
Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack,
Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra,
Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt,
Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre,
Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela
Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Wachtmeister, Wenzel-Perillo,
von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Ceyhun, Dehousse, Garot, Glante, Görlach, Haug, Jöns, Keßler, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler,
Kuckelkorn, Mann Erika
UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani,
Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Wyn

Nej-röster: 289
EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Farage, Sandbæk, Titford
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders,
Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen,
Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Wallis,
Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron,
Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann,
Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis,
Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci
NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Paisley, Pannella, Turco
PPE-DE: Berend, Böge, von Boetticher, Korhola, Sacrédeus
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cerdeira Morterero, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González,
Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Gebhardt,
Ghilardotti, Gill, Gillig, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball,
Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou,
Karlsson, Katiforis, Kinnock, Koukiadis, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Linkohr, Lund, McAvan,
McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis,
Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes,
Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Pittella,
Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure,
Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid
Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann,
Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano
Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma,
Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Camre, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni
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Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit,
Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler
Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal,
Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling,
Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori
Nedlagda röster: 4
GUE/NGL: Bordes, Cauquil
NI: Kronberger
PSE: Rothley
Rekommendation Manders A5-0461/2003
Ändringsförslag 7
Ja-röster: 234
EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, Busk, Costa Paolo, De Clercq, Flesch, Gasòliba i Böhm,
Jensen, Manders, Mulder, Nordmann, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Sterckx, Sørensen,
Vermeer, Virrankoski
NI: Beysen, Garaud, Hager, Ilgenfritz, Raschhofer
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi,
Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brok,
Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo,
Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos,
Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori,
Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gawronski,
Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch,
Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández
Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert,
Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen,
Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos,
Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti,
Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander,
Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà,
Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig,
Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher,
Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson,
Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de
Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister,
Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Dehousse, Torres Marques
UEN: Andrews, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Ó Neachtain,
Pasqua, Poli Bortone, Thomas-Mauro
Nej-röster: 307
EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Farage, Sandbæk, Titford
ELDR: Attwooll, van den Bos, Calò, Clegg, Davies, Di Pietro, Duff, Formentini, Huhne, Lynne, Malmström,
Monsonís Domingo, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Rutelli, Schmidt, Thors,
Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson
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GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron,
Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann,
Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis,
Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci
NI: Berthu, Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger,
de La Perriere, Paisley, Pannella, Souchet, Speroni, Turco, Varaut
PPE-DE: Avilés Perea, Bodrato, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Herranz
García, Korhola, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de
Bedoya, Sacrédeus, Vidal-Quadras Roca
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez
González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford,
Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch,
Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo
Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis,
Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan,
McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez
Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller,
Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna,
Patrie, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt,
Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary,
Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto,
Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Trentin, Tsatsos, Valenciano
Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma,
Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Nobilia, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit,
Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler
Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal,
Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling,
Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn
Nedlagda röster: 10
GUE/NGL: Bordes, Cauquil
NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Martinez, Stirbois
PPE-DE: Liese
PSE: Rothley
Rekommendation Manders A5-0461/2003
Ändringsförslag 9, första delen
Ja-röster: 291
EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse
ELDR: Gasòliba i Böhm, Nordmann, Procacci, Thors
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron,
Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos,
Krivine, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid
Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci
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NI: Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Gobbo, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager,
Ilgenfritz, Lang, Martinez, Raschhofer, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi,
Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brok,
Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet,
Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle,
Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou,
Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel,
Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines,
Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood,
Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß,
Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet,
Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin
Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad,
Mombaur, Montfort, Morillon, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco
Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering,
Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca SánchezNeyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt,
Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre,
Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela
Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau,
Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Bowe, Dehousse, Evans Robert J.E., Gill, Goebbels, Honeyball, Howitt, Karlsson, Kinnock, Linkohr,
McAvan, Martin David W., Miller, Moraes, Morgan, Murphy, O'Toole, Read, Skinner, Stihler, Watts,
Whitehead
UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani,
Muscardini, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Nej-röster: 256
EDD: Andersen, Bonde, Coûteaux, Farage, Sandbæk, Titford
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders,
Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli,
Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski,
Wallis, Watson
GUE/NGL: Fraisse, Manisco
NI: Berthu, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Kronberger, de La Perriere, Paisley, Pannella, Souchet,
Turco, Varaut
PPE-DE: Avilés Perea, Bodrato, Camisón Asensio, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gil-Robles GilDelgado, Herranz García, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pomés Ruiz, Redondo Jiménez,
Ripoll y Martínez de Bedoya, Sacrédeus, Vidal-Quadras Roca, Zabell
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cerdeira
Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop
Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig,
Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hughes, van Hulten, Hume,
Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann,
Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund,
McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina
Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Myller,
Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard,
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Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos
Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Soares, Sornosa
Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley,
Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic,
Walter, Weiler, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Camre, Nobilia, Queiró
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit,
Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin,
Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner,
Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter,
Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn
Nedlagda röster: 6
GUE/NGL: Bordes, Cauquil
PPE-DE: Liese
PSE: Cashman, Ford, McCarthy
Rekommendation Manders A5-0461/2003
Ändringsförslag 9, andra delen
Ja-röster: 220
EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse
ELDR: Gasòliba i Böhm, Nordmann, Procacci
GUE/NGL: Naïr
NI: Beysen, Borghezio, Garaud, Gobbo, Ilgenfritz, Raschhofer, Speroni
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi,
Bastos, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brok, Brunetta, BushillMatthews, Callanan, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De
Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Evans Jonathan,
Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote
Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill,
Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne,
Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle,
Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, KratsaTsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin,
Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer
Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Nassauer, Nicholson, Niebler,
Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta,
Pisicchio, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig,
Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher,
Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson,
Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de
Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister,
Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Bowe, Dehousse, Goebbels, Linkohr
UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani,
Muscardini, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi
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Nej-röster: 316
EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Farage, Sandbæk, Titford
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders,
Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli,
Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer,
Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron,
Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann,
Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Puerta,
Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci
NI: Bonino, Cappato, Claeys, Dillen, Dupuis, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Lang, de La
Perriere, Martinez, Pannella, Souchet, Stirbois, Turco, Varaut
PPE-DE: Avilés Perea, Bayona de Perogordo, Camisón Asensio, García-Orcoyen Tormo, Gil-Robles GilDelgado, Herranz García, Korhola, Méndez de Vigo, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pérez
Álvarez, Pomés Ruiz, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Sacrédeus, Vidal-Quadras Roca,
Zabell
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger,
Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira
Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop
Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt,
Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball,
Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou,
Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne,
Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin
David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez
Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole,
Paasilinna, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos,
Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo
Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez,
Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres
Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter,
Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Camre, Segni
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit,
Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler
Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal,
Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling,
Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Nedlagda röster: 7
GUE/NGL: Bordes, Cauquil
NI: Berthu
PPE-DE: Liese
PSE: Cashman, Ford, McCarthy
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Rekommendation Manders A5-0461/2003
Ändringsförslag 56
Ja-röster: 256
EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Costa Paolo, De Clercq, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Maaten,
Manders, Mulder, Nordmann, Pesälä, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Sterckx,
Sørensen, Van Hecke, Vermeer
NI: Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Lang,
Martinez, Raschhofer, Speroni, Stirbois, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis,
Bradbourn, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester,
Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn,
Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias,
Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo,
Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill,
Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne,
Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood,
Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß,
Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi,
Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro,
Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo
Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco
Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés
Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y
Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon,
Scapagnini, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner,
Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn,
Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca,
Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà,
Zimmerling, Zissener
PSE: Torres Marques, Trentin
UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Mussa, Nobilia,
Ó Neachtain, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Nej-röster: 301
EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Farage, Sandbæk, Titford
ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Davies, Di Pietro, Duff, Formentini, Huhne,
Lynne, Malmström, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pohjamo, Rutelli, Schmidt, Thors,
Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie,
Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres,
Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis,
Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci
NI: Berthu, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, de La Perriere,
Paisley, Pannella, Souchet, Turco
PPE-DE: Callanan, Descamps, Korhola, Lamassoure, Martin Hugues, Nicholson, Parish, Sacrédeus,
Schaffner, Sudre, Sumberg, de Veyrinas, Vlasto
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PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa,
Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava,
Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint,
Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni,
Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann,
Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen,
Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin
Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle,
Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano,
Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard,
Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos
Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares,
Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, ThorningSchmidt, Titley, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts,
Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Camre, Marchiani, Pasqua
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit,
Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler
Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal,
Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling,
Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Nedlagda röster: 1
PPE-DE: Schierhuber
Rekommendation Manders A5-0461/2003
Ändringsförslag 45
Ja-röster: 286
EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De
Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís
Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten
Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Van Hecke, Vermeer, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie,
Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres,
Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis,
Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci
NI: Berthu, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, de La Perriere, Varaut
PPE-DE: Fatuzzo, Sacrédeus
PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger,
Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas,
Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop
Dührkop, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt,
Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen,
Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns,
Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler,
Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally,
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Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega,
Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller,
Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets,
Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi,
Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard,
Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel,
Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker,
Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Marchiani

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit,
Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler
Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal,
Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling,
Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Nej-röster: 257

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Farage, Kuntz, Saint-Josse, Titford

ELDR: van den Bos, Gasòliba i Böhm, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Thors, Väyrynen, Virrankoski

NI: Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Lang, Martinez,
Paisley, Raschhofer, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis,
Bradbourn, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld,
Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac,
Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer,
Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, GarcíaOrcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel,
Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines,
Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García,
Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai,
Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen,
Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini,
Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver,
Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson,
Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish,
Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt,
Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya,
Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner,
Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner,
Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen,
Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de
Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos,
Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Dehousse, Goebbels, Torres Marques

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa,
Nobilia, Ó Neachtain, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
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Nedlagda röster: 10
EDD: Coûteaux
NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Pannella, Souchet, Turco
PSE: Adam, Rothley
Rekommendation Manders A5-0461/2003
Ändringsförslag 58
Ja-röster: 275
EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, van den Bos, Flesch, Manders, Mulder, Nordmann, Pesälä, Pohjamo,
Procacci, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Thors, Väyrynen, Vermeer
NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Gobbo, Hager, Ilgenfritz, Raschhofer, Souchet, Speroni
PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de
Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brok, Brunetta,
Bushill-Matthews, Callanan, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan,
Daul, De Mita, Descamps, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo,
Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Gargani, Gemelli, Gil-Robles
Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch,
Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar,
Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert,
Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen,
Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos,
Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo,
Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Nicholson, Niebler, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander,
Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta,
Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack,
Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra,
Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen,
Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani,
Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen,
de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà,
Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Berger, Ceyhun, Darras, Désir, Duin, Fruteau, Garot, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, GuyQuint, Haug, Hazan, Junker, Keßler, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lalumière,
Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Mann Erika, Müller, Paasilinna, Patrie, Prets, Randzio-Plath, Rocard,
Rodríguez Ramos, Rothe, Roure, Sakellariou, Savary, Stockmann, Swoboda, Walter, Weiler
UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland,
Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Nej-röster: 270
EDD: Belder, Blokland, Coûteaux, van Dam, Farage, Titford
ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff,
Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Maaten, Malmström, Monsonís Domingo, Newton Dunn,
Olsson, Paulsen, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis,
Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie,
Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres,
Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis,
Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci
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NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Paisley, Pannella, Turco,
Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Avilés Perea, Brienza, Camisón Asensio, Deprez, De Veyrac, Ebner, Ferrer,
Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Hannan,
Korhola, Maat, Marques, Naranjo Escobar, Nassauer, Ojeda Sanz, Sacrédeus, Smet, Valdivielso de Cué,
Vidal-Quadras Roca, von Wogau
PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bowe, van
den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira
Morterero, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Díez González, Dührkop Dührkop,
Duhamel, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Goebbels,
Hänsch, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo
Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kinnock, Koukiadis, Lage, Lund, McAvan,
McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis,
Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes,
Morgan, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Piecyk, Pittella, Poignant, Rapkay, RothBehrendt, Rothley, Ruffolo, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele,
Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler,
Swiebel, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco,
Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Queiró, Ribeiro e Castro
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit,
Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler
Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal,
Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling,
Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Nedlagda röster: 11
NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Martinez, Stirbois
PPE-DE: Scallon, Schierhuber
PSE: Ettl
UEN: Marchiani
Rekommendation Manders A5-0461/2003
Ändringsförslag 46
Ja-röster: 367
EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Farage, Saint-Josse,
Sandbæk, Titford
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten,
Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä,
Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen,
Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron,
Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres,
Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis,
Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci
NI: Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger,
de La Perriere, Pannella, Raschhofer, Turco, Varaut
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PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi,
Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok,
Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cushnahan,
Daul, De Mita, Deprez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans
Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote
Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli,
Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête,
Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García,
Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai,
Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen,
Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques,
Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad,
Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, OomenRuijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex,
Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, QuisthoudtRowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus,
Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt,
Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg,
Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela
Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling,
Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Carraro, Fava, Ghilardotti, Imbeni, Lange, Lavarra, Lund, Mendiluce Pereiro, Miguélez Ramos, Myller,
Napoletano, Pittella, Roth-Behrendt, Ruffolo, Sacconi, Swiebel, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin,
Vattimo, Veltroni, Volcic

UEN: Camre

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit,
Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler
Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal,
Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling,
Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Nej-röster: 191
EDD: Kuntz

GUE/NGL: Bordes, Scarbonchi

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Hager, Lang, Martinez, Paisley,
Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Arvidsson, Bébéar, Bodrato, Cederschiöld, Cornillet, Descamps, Grönfeldt Bergman, Hermange,
Lamassoure, Martin Hugues, Schaffner, Stenmarck, Sudre, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman,
Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez
González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Ford, Fruteau,
Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist
Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns,
Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler,
Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika,
Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez
del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie,
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Piecyk, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Roure,
Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard,
Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann,
Swoboda, Theorin, Titley, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Walter, Watts, Weiler,
Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani,
Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, ThomasMauro, Turchi

Rekommendation Manders A5-0461/2003
Ändringsförslag 41

Ja-röster: 297
EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders,
Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, RiisJørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke,
Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie,
Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres,
Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis,
Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci
NI: Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz,
Kronberger, de La Perriere, Pannella, Raschhofer, Turco, Varaut
PPE-DE: Averoff, Brienza, Cederschiöld, Dimitrakopoulos, Folias, Hatzidakis, Karas, Korhola, Marinos,
Pirker, Rack, Sacrédeus, Schierhuber, Stenmarck, Trakatellis, Xarchakos, Zacharakis
PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger,
Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira
Morterero, Ceyhun, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop
Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti,
Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, van
Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann,
Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr,
Lund, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega,
Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Myller, Napoletano,
Napolitano, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez
Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo
Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa
Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Tsatsos,
Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Zorba,
Zrihen
UEN: Camre
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit,
Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler
Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal,
Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling,
Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
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Nej-röster: 259
EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Farage, Kuntz, Saint-Josse, Titford
ELDR: Gasòliba i Böhm, Nordmann
NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, Martinez, Paisley, Souchet,
Speroni, Stirbois
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis,
Bradbourn, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Chichester, Cocilovo,
Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle,
Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Foster, Fourtou,
Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga
Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça
Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Helmer,
Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle,
Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, KratsaTsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin,
Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter,
Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar,
Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco
Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés
Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de
Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner,
Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stevenson, Stockton,
Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Twinn, Valdivielso de Cué, Van
Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto,
Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Bowe, Cashman, Corbett, Evans Robert J.E., Gill, Goebbels, Hughes, Izquierdo Collado, Karlsson,
Kinnock, McAvan, McCarthy, Marinho, Martin David W., Miller, Moraes, Morgan, Murphy, O'Toole,
Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Watts, Whitehead, Wynn
UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani,
Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, ThomasMauro, Turchi
Nedlagda röster: 3
PPE-DE: Liese
PSE: Adam, Rothley
Rekommendation Manders A5-0461/2003
Ändringsförslag 11, första delen
Ja-röster: 288
EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Saint-Josse
ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff,
Formentini, Huhne, Lynne, Malmström, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä,
Pohjamo, Procacci, Rutelli, Schmidt, Thors, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie,
Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres,
Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis,
Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

15.4.2004

15.4.2004

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 91 E/179
Onsdag 17 december 2003

NI: Berthu, Borghezio, Garaud, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La
Perriere, Raschhofer, Speroni, Varaut

PPE-DE: Korhola, Sacrédeus, Thyssen

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger,
Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman,
Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez
González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford,
Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch,
Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo
Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock,
Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr,
Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter,
Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos,
Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole,
Paasilinna, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, RothBehrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez
del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez,
Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley,
Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts,
Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit,
Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler
Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal,
Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling,
Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Nej-röster: 267

EDD: Andersen, Bonde, Farage, Kuntz, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, De Clercq, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Manders, Mulder,
Nordmann, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Van Hecke,
Vermeer

NI: Beysen, Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Dillen, Dupuis, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Martinez,
Pannella, Souchet, Stirbois, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis,
Bradbourn, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld,
Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac,
Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín,
Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil,
García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase,
Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, GutiérrezCortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García,
Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai,
Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen,
Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques,
Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo,
Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò,
Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez
Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan,
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Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing,
Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schleicher, Schmitt,
Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy,
Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden,
Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister,
Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Torres Marques
UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland,
Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro,
Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Nedlagda röster: 3
GUE/NGL: Manisco
PPE-DE: Schierhuber
PSE: Adam
Rekommendation Manders A5-0461/2003
Ändringsförslag 59, andra delen
Ja-röster: 306
EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Saint-Josse
ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De
Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström,
Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries,
Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van
Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie,
Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres,
Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis,
Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci
NI: Berthu, Borghezio, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere,
Raschhofer, Speroni, Varaut
PPE-DE: Korhola, Sacrédeus
PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger,
Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman,
Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez
González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford,
Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch,
Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo
Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis,
Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan,
McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez
Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller,
Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna,
Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt,
Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco,
Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa
Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin,
Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler,
Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
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UEN: Berlato, Camre

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Dhaene,
Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin,
Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner,
Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter,
Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Nej-röster: 242

EDD: Andersen, Bonde, Farage, Kuntz, Sandbæk, Titford

ELDR: André-Léonard, Nordmann

NI: Beysen, Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Martinez, Paisley, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis,
Bradbourn, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld,
Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac,
Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín,
Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil,
García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase,
Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, GutiérrezCortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García,
Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai,
Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen,
Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques,
Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo,
Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò,
Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez
Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan,
Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing,
Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schleicher, Schmitt,
Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy,
Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van
Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto,
Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà,
Zimmerling, Zissener

UEN: Andrews, Angelilli, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa,
Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Nedlagda röster: 9

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Garaud, Pannella, Turco

PPE-DE: Schierhuber

PSE: Adam
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Rekommendation Manders A5-0461/2003
Ändringsförslag 47
Ja-röster: 157
EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Sandbæk
ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, Di
Pietro, Duff, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Malmström, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Olsson,
Paulsen, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rutelli, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vermeer,
Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron,
Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann,
Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis,
Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci
NI: Berthu, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, de La Perriere,
Pannella, Turco
PPE-DE: Korhola, Sacrédeus
PSE: Barón Crespo, van den Burg, Carraro, Corbey, Dehousse, Fava, Ghilardotti, van Hulten, Imbeni,
Lange, Lavarra, Lund, Marinho, Mendiluce Pereiro, Myller, Napoletano, Pittella, Roth-Behrendt, Ruffolo,
Sacconi, Schulz, Thorning-Schmidt, Trentin, Vattimo, Veltroni
UEN: Camre
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit,
Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler
Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal,
Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling,
Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Nej-röster: 393
EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Farage, Kuntz, Saint-Josse, Titford
ELDR: André-Léonard, De Clercq, Flesch, Gasòliba i Böhm, Maaten, Manders, Mulder, Nordmann, Pesälä,
Ries, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Sterckx, Van Hecke
NI: Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Lang, Martinez,
Paisley, Souchet, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis,
Bradbourn, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld,
Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac,
Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín,
Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil,
García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase,
Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan,
Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi,
Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt,
Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner,
Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin
Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Méndez de Vigo, Mennitti, Mombaur, Montfort,
Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander,
Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta,
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Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack,
Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra,
Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen,
Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen,
Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela SuanzesCarpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von
Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bowe,
Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero,
Ceyhun, Corbett, Darras, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin,
El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels,
Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume,
Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann,
Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, McAvan,
McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez,
Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes,
Morgan, Müller, Murphy, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Poignant, Prets, Randzio-Plath,
Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Roure, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos,
Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez,
Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Titley, Torres Marques, Tsatsos,
Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn,
Zorba, Zrihen
UEN: Andrews, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa,
Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Nedlagda röster: 5
GUE/NGL: Bordes, Cauquil
NI: Garaud, Raschhofer
PPE-DE: Schierhuber
Rekommendation Manders A5-0461/2003
Ändringsförslag 13, första delen
Ja-röster: 284
EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Saint-Josse
ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff,
Formentini, Huhne, Lynne, Malmström, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Rutelli,
Schmidt, Thors, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie,
Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres,
Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis,
Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci
NI: Berthu, Borghezio, Garaud, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La
Perriere, Raschhofer, Speroni, Varaut
PPE-DE: Korhola, Sacrédeus
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa,
Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava,
Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint,
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Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni,
Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann,
Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen,
Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin
Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle,
Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano,
Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read,
Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, SandbergFries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner,
Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Theorin, ThorningSchmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo,
Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit,
Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler
Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal,
Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling,
Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Nej-röster: 269

EDD: Andersen, Bonde, Farage, Kuntz, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, De Clercq, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Manders, Mulder,
Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Sterckx, Sørensen, Väyrynen,
Van Hecke, Virrankoski

NI: Beysen, Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Dillen, Dupuis, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Martinez,
Pannella, Souchet, Stirbois, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis,
Bradbourn, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld,
Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac,
Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín,
Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil,
García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase,
Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, GutiérrezCortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García,
Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai,
Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen,
Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques,
Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo,
Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò,
Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez
Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan,
Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing,
Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber,
Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck,
Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis,
Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, VidalQuadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell,
Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland,
Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni,
Thomas-Mauro, Turchi
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Rekommendation Manders A5-0461/2003
Ändringsförslag 60, första delen

Ja-röster: 307
EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Saint-Josse
ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De
Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström,
Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries,
Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van
Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie,
Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres,
Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis,
Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci
NI: Berthu, Borghezio, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere,
Raschhofer, Speroni, Varaut
PPE-DE: Korhola, Lamassoure, Sacrédeus
PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger,
Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman,
Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez
González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford,
Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch,
Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo
Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock,
Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr,
Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter,
Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos,
Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Patrie,
Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt,
Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco,
Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto,
Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos,
Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead,
Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Camre
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit,
Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler
Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal,
Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling,
Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Nej-röster: 245
EDD: Andersen, Bonde, Farage, Kuntz, Sandbæk, Titford
ELDR: André-Léonard, Nordmann
NI: Beysen, Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Martinez, Paisley, Souchet, Stirbois
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PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis,
Bradbourn, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld,
Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac,
Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín,
Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil,
García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase,
Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, GutiérrezCortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi,
Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt,
Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese,
Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues,
Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad,
Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry,
Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis,
Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig,
Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher,
Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson,
Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn,
Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras
Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis,
Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Paasilinna, Savary
UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani,
Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, ThomasMauro, Turchi

Nedlagda röster: 8
NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Garaud, Pannella, Turco
PSE: Adam

Rekommendation Manders A5-0461/2003
Ändringsförslag 16

Ja-röster: 227
EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse
ELDR: André-Léonard, Nordmann
NI: Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Lang,
Martinez, Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza,
Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet,
Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle,
Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Fourtou,
Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski,
Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman,
Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García,
Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß,
Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne,
Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues,

15.4.2004

15.4.2004

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 91 E/187
Onsdag 17 december 2003

Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad,
Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta,
Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan,
Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer,
Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen,
Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Theato,
Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, VidalQuadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell,
Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Dehousse, Goebbels, Marinho
UEN: Andrews, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain,
Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Turchi
Nej-röster: 312
EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Farage, Sandbæk, Titford
ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De
Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Maaten, Malmström, Manders,
Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, RiisJørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke,
Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie,
Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres,
Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis,
Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci
NI: Berthu, Bonino, Cappato, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Paisley, Pannella, Turco,
Varaut
PPE-DE: Bartolozzi, Bébéar, García-Orcoyen Tormo, Hansenne, Korhola, Sacrédeus
PSE: Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bowe, Bullmann, van
den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira
Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop
Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot,
Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist
Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo,
Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, KreisslDörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy,
McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina
Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan,
Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, RandzioPlath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi,
Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz,
Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel,
Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano MartínezOrozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn,
Zorba, Zrihen
UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Marchiani, Nobilia, Segni, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit,
Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler
Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal,
Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling,
Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
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Nedlagda röster: 19
ELDR: Lynne
PPE-DE: Callanan, Chichester, Foster, Goodwill, Harbour, Helmer, Inglewood, Jackson, Liese, Nicholson,
Parish, Provan, Schierhuber, Sturdy, Sumberg, Tannock, Twinn, Van Orden
Rekommendation Manders A5-0461/2003
Ändringsförslag 61, andra delen
Ja-röster: 164
EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Saint-Josse
ELDR: Andreasen, Busk, Costa Paolo, De Clercq, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten,
Manders, Mulder, Newton Dunn, Procacci, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Sterckx, Sørensen,
Van Hecke, Vermeer
NI: Borghezio, Gobbo, Hager, Speroni
PPE-DE: Rübig
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bowe, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero,
Ceyhun, Corbett, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop,
Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig,
Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes,
Hume, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler,
Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen,
Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter,
Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de
Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Napolitano, O'Toole, Patrie, Piecyk, Poignant, Prets, Randzio-Plath,
Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Roure, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos,
Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis,
Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Van Lancker,
Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Camre, Poli Bortone
Nej-röster: 385
EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Farage, Kuntz, Sandbæk, Titford
ELDR: André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Clegg, Davies, Di Pietro, Duff, Formentini,
Huhne, Malmström, Monsonís Domingo, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Rutelli, Schmidt,
Thors, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron,
Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann,
Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis,
Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci
NI: Beysen, Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga
Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, Martinez, Paisley, Pannella, Raschhofer, Souchet, Stirbois, Turco
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis,
Bradbourn, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld,
Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac,
Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín,
Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil,
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García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase,
Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, GutiérrezCortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García,
Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai,
Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen,
Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini,
Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver,
Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson,
Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish,
Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt,
Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya,
Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner,
Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck,
Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis,
Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, VidalQuadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell,
Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Bullmann, van den Burg, Carraro, Corbey, Fava, Ghilardotti, van Hulten, Imbeni, Lange, Lavarra,
Lund, Marinho, Mendiluce Pereiro, Myller, Napoletano, Paasilinna, Pittella, Roth-Behrendt, Ruffolo, Sacconi,
Schmid Gerhard, Thorning-Schmidt, Trentin, Vattimo, Veltroni, Volcic
UEN: Andrews, Angelilli, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini,
Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit,
Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler
Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal,
Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling,
Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Nedlagda röster: 8
EDD: Coûteaux
ELDR: Calò, Ries
GUE/NGL: Bordes, Cauquil
NI: Berthu, de La Perriere, Varaut
Rekommendation Manders A5-0461/2003
Ändringsförslag 48
Ja-röster: 301
EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Sandbæk
ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De
Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís
Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli,
Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer,
Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron,
Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann,
Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis,
Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci
NI: Berthu, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Pannella, Turco,
Varaut
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PPE-DE: Korhola, Sacrédeus
PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger,
Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman,
Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez
González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford,
Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch,
Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo
Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock,
Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund,
McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez
Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller,
Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna,
Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt,
Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco,
Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa
Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin,
Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler,
Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Camre, Segni
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit,
Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler
Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal,
Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling,
Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Nej-röster: 249
EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Farage, Kuntz, Saint-Josse, Titford
ELDR: André-Léonard, Gasòliba i Böhm, Nordmann
NI: Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Lang, Martinez, Paisley,
Raschhofer, Souchet, Stirbois
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis,
Bradbourn, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld,
Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac,
Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín,
Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil,
García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase,
Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, GutiérrezCortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García,
Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai,
Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen,
Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques,
Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo,
Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò,
Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez
Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan,
Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing,
Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schleicher, Schmitt,
Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy,
Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van
Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto,
Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà,
Zimmerling, Zissener
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PSE: Linkohr
UEN: Andrews, Angelilli, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini,
Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi
Nedlagda röster: 7
GUE/NGL: Bordes, Cauquil
NI: Borghezio, Gobbo, de La Perriere, Speroni
PSE: Adam
Rekommendation Manders A5-0461/2003
Ändringsförslag 44+55/Ändringsförslag
Ja-röster: 278
EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff,
Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Lynne, Malmström, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Olsson,
Paulsen, Rutelli, Schmidt, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie,
Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres,
Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis,
Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci
NI: Berthu, Dillen, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez,
Raschhofer, Stirbois, Varaut
PPE-DE: Karas, Pomés Ruiz, Rack, Rübig, Sacrédeus, Schierhuber
PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger,
Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun,
Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin,
El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, GuyQuint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado,
Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, KreisslDörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, Malliori, Mann Erika,
Marinho, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez
del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Patrie, Piecyk, Pittella,
Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley,
Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele,
Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel,
Swoboda, Theorin, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo,
Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Zorba, Zrihen
UEN: Andrews, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Ó Neachtain, Pasqua,
Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit,
Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler
Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal,
Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling,
Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
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Nej-röster: 279
EDD: Farage, Kuntz, Titford
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, De Clercq, Flesch, Jensen, Maaten, Manders, Mulder, Nordmann,
Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Sterckx, Sørensen, Thors,
Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski
NI: Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Dupuis, Garaud, Gobbo, Ilgenfritz, Pannella,
Souchet, Speroni, Turco
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis,
Bradbourn, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld,
Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac,
Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín,
Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil,
García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase,
Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, GutiérrezCortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García,
Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope,
Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen,
Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques,
Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo,
Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò,
Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez
Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis,
Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Salafranca
Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt,
Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre,
Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden,
Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister,
Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Bowe, Cashman, Corbett, Evans Robert J.E., Ford, Gill, Goebbels, Honeyball, Howitt, Hughes,
Kinnock, McAvan, McCarthy, McNally, Martin David W., Miller, Moraes, Morgan, Murphy, O'Toole,
Paasilinna, Simpson, Skinner, Stihler, Thorning-Schmidt, Titley, Watts, Whitehead, Wynn
UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Muscardini, Mussa, Nobilia, Turchi
Nedlagda röster: 1
PSE: Adam
Rekommendation Manders A5-0461/2003
Ändringsförslag 43+54/Ändringsförslag
Ja-röster: 283
EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro,
Duff, Formentini, Huhne, Lynne, Malmström, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Rutelli,
Schmidt, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Brie,
Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové
Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr,
Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci
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NI: Berthu, Claeys, Dillen, Dupuis, Garaud, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Kronberger, Lang,
de La Perriere, Martinez, Raschhofer, Stirbois, Varaut
PPE-DE: Graça Moura, Karas, Pomés Ruiz, Rübig, Sacrédeus, Schierhuber
PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger,
Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira
Morterero, Ceyhun, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop
Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig,
Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, van Hulten, Hume, Iivari,
Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler,
Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra,
Leinen, Linkohr, Lund, Malliori, Mann Erika, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina
Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Myller,
Napoletano, Napolitano, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard,
Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries,
dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez,
Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques,
Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Zorba, Zrihen
UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani,
Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, ThomasMauro, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit,
Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler
Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal,
Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling,
Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Nej-röster: 269
EDD: Farage, Kuntz, Titford
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Maaten, Manders, Mulder,
Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Sterckx, Sørensen,
Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer
GUE/NGL: Blak
NI: Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Gobbo, Ilgenfritz, Paisley, Pannella, Souchet, Speroni,
Turco
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis,
Bradbourn, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld,
Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac,
Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín,
Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil,
García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase,
Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines,
Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García,
Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope,
Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen,
Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques,
Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo,
Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò,
Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez
Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis,
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Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Salafranca
Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt,
Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre,
Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden,
Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister,
Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Cashman, Corbett, Evans Robert J.E., Ford, Gill, Goebbels, Honeyball, Howitt, Hughes, Kinnock,
McAvan, McCarthy, McNally, Marinho, Martin David W., Miller, Moraes, Morgan, Murphy, O'Toole,
Paasilinna, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Watts, Whitehead, Wynn
UEN: Caullery

Nedlagda röster: 1
PSE: Adam

Rekommendation Manders A5-0461/2003
Ändringsförslag 57

Ja-röster: 294
EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse
ELDR: André-Léonard, Gasòliba i Böhm, Manders, Mulder, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Sandersten Holte, Sbarbati, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski
NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Hager, Lang, de La
Perriere, Martinez, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis,
Bradbourn, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld,
Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac,
Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín,
Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil,
Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill,
Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne,
Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Inglewood, Jackson, Jeggle,
Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou,
Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini,
Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo,
Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò,
Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez
Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis,
Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Salafranca
Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt,
Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre,
Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden,
Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister,
Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Berenguer Fuster, Berger, Carlotti, Ceyhun, Darras, Dehousse, Désir, Fruteau, Garot, Gillig,
Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Junker, Keßler, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler,
Kuckelkorn, Kuhne, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Mann Erika, Müller, Napolitano, Patrie,
Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rocard, Rodríguez Ramos, Rothe, Roure, Sakellariou, Savary, Stockmann,
Swoboda, Walter
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UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani,
Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Turchi
Nej-röster: 257
EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Farage, Sandbæk, Titford
ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De
Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Maaten, Malmström, Monsonís Domingo,
Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Van
Hecke, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie,
Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres,
Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis,
Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci
NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Paisley, Pannella,
Raschhofer, Turco
PPE-DE: García-Orcoyen Tormo, Korhola, Lamassoure, Sacrédeus
PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Bowe, van den Burg,
Campos, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Corbett,
Corbey, De Keyser, De Rossa, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans
Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Goebbels, Hänsch, Hedkvist Petersen, Honeyball,
Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou,
Karlsson, Katiforis, Kinnock, Koukiadis, Lage, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin
David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez
del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Murphy, Myller, Napoletano, O'Toole,
Paasilinna, Piecyk, Pittella, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothley, Ruffolo, Sacconi, Sandberg-Fries, dos
Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa
Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques,
Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Watts, Weiler,
Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Camre, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit,
Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler
Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal,
Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling,
Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Nedlagda röster: 2
PPE-DE: Rübig, Schierhuber
Rekommendation Grossetête A5-0446/2003
Ändringsförslag 21
Ja-röster: 193
EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Davies, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne,
Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Olsson, Paulsen, Pesälä, Sanders-ten Holte, Schmidt,
Sørensen, Vermeer, Wallis
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GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron,
Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann,
Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta,
Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci
NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Lang, Martinez, Stirbois
PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Banotti, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld,
Chichester, Cushnahan, Deva, Dover, Doyle, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Grönfeldt Bergman,
Hannan, Helmer, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, Korhola, Martens, Mauro, Nicholson, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Parish, Perry, Pex, Pisicchio, Pomés Ruiz, Sacrédeus, Scallon, Schröder Jürgen, Stenmarck,
Stevenson, Sturdy, Sumberg, Tannock, Twinn, Van Orden, Wachtmeister
PSE: Berès, van den Berg, van den Burg, Campos, Casaca, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Duhamel,
Fruteau, Garot, Gillig, Guy-Quint, Hazan, van Hulten, Kuhne, Leinen, Patrie, Poignant, Roure, Savary,
Swiebel, Wiersma, Zrihen
UEN: Camre, Fitzsimons, Mussa
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit,
Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler
Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal,
Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling,
Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Nej-röster: 343
EDD: Coûteaux, Farage, Kuntz, Titford
ELDR: Andreasen, André-Léonard, van den Bos, Calò, Costa Paolo, De Clercq, Di Pietro, Monsonís
Domingo, Newton Dunn, Nordmann, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sbarbati, Sterckx,
Thors, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Watson
GUE/NGL: Bordes, Cauquil
NI: Berthu, Beysen, Hager, Ilgenfritz, de La Perriere, Paisley, Raschhofer, Souchet, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona de
Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Brienza, Brok, Brunetta, Camisón
Asensio, Cardoso, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac,
Dimitrakopoulos, Doorn, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Fourtou,
Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga
Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura,
Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar,
Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß,
Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Lisi,
Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström,
Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo
Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez
Álvarez, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack,
Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer,
Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet,
Sommer, Stauner, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué,
Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo,
von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
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PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berger, Bösch, Bowe,
Bullmann, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun,
Corbett, Darras, De Rossa, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E.,
Färm, Fava, Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Hedkvist
Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker,
Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler,
Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori,
Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez
del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano,
Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt,
Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele,
Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler,
Stockmann, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano
Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wynn, Zorba
UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Nobilia, Ó Neachtain,
Pasqua, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi
Nedlagda röster: 15
GUE/NGL: Krivine
NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, de Gaulle, Gobbo, Pannella, Speroni, Turco
PPE-DE: Folias, Kastler, Lechner, Liese
Rekommendation Grossetête A5-0446/2003
Ändringsförslag 22
Ja-röster: 188
EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Davies, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i
Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Olsson, Paulsen, Pesälä, Sanders-ten
Holte, Schmidt, Sørensen, Vermeer, Virrankoski, Wallis
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron,
Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann,
Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta,
Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca
NI: Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Lang, Martinez, Stirbois
PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Banotti, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld,
Chichester, Deva, Dover, Doyle, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Hannan,
Helmer, Kirkhope, Korhola, Maat, Martens, Nicholson, Oomen-Ruijten, Parish, Perry, Pex, Provan,
Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Tannock, Twinn, Van Orden, Wachtmeister
PSE: Berès, van den Berg, van den Burg, Carlotti, Casaca, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Duhamel,
Fruteau, Garot, Gillig, Guy-Quint, Hazan, van Hulten, Patrie, Poignant, Rocard, Roure, Savary, Swiebel,
Wiersma, Zrihen
UEN: Berlato, Camre, Segni
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Dhaene, Echerer, Evans Jillian,
Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk,
Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román,
Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes,
Voggenhuber, Wuori, Wyn
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Nej-röster: 341
EDD: Farage, Titford

ELDR: André-Léonard, van den Bos, Costa Paolo, De Clercq, Di Pietro, Monsonís Domingo, Newton
Dunn, Nordmann, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sbarbati, Sterckx, Thors, Väyrynen, Van
Hecke, Watson

GUE/NGL: Bordes, Cauquil

NI: Berthu, Beysen, Hager, Ilgenfritz, de La Perriere, Paisley, Raschhofer, Souchet

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona de
Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Brienza, Brok, Brunetta, Camisón
Asensio, Cardoso, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac,
Dimitrakopoulos, Doorn, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias,
Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani,
Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça
Moura, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar,
Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert,
Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet,
Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martin Hugues,
Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad,
Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja
Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering,
Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig,
Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt,
Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani,
Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de
Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis,
Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berger, Bösch, Bowe,
Bullmann, Campos, Carnero González, Carrilho, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett,
Darras, De Rossa, Díez González, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Gebhardt,
Ghilardotti, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt,
Hughes, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson,
Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage,
Lalumière, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Martin
Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle,
Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano,
Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos,
Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele,
Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler,
Stockmann, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Valenciano MartínezOrozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Wynn, Zorba

UEN: Andrews, Angelilli, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini,
Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Nedlagda röster: 13
EDD: Coûteaux

GUE/NGL: Krivine
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NI: Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, de Gaulle, Gobbo, Pannella, Speroni, Turco
PPE-DE: Liese
PSE: Whitehead
Rekommendation Grossetête A5-0446/2003
Ändringsförslag 23
Ja-röster: 174
EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Davies, Duff, Flesch, Formentini,
Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder,
Olsson, Paulsen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Vermeer, Wallis
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron,
Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann,
Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta,
Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci
NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Gobbo, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Lang,
Martinez, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Arvidsson, Banotti, Cederschiöld, Doyle, Grönfeldt Bergman, Grosch, Korhola, Maat, Martens,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Pex, Sacrédeus, Stenmarck, Wachtmeister
PSE: Berès, van den Berg, van den Burg, Carlotti, Casaca, Cerdeira Morterero, Corbey, Darras, Dehousse,
De Keyser, Désir, Duhamel, Fruteau, Garot, Gillig, Guy-Quint, Hazan, van Hulten, Lalumière, Patrie,
Poignant, Rocard, Roure, Savary, Swiebel, Wiersma, Zrihen
UEN: Berlato, Camre, Nobilia, Poli Bortone, Segni
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene,
Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin,
Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner,
Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter,
Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Nej-röster: 368
EDD: Farage, Kuntz, Titford
ELDR: André-Léonard, Calò, Costa Paolo, De Clercq, Di Pietro, Newton Dunn, Nordmann, Pesälä,
Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sbarbati, Sterckx, Thors, Väyrynen, Van Hecke,
Virrankoski, Watson
GUE/NGL: Bordes, Cauquil
NI: Berthu, Beysen, Hager, Ilgenfritz, de La Perriere, Paisley, Souchet
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bastos,
Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok,
Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet,
Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner,
Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou,
Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga
Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça
Moura, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández
Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, KeppelhoffWiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Lamassoure, Langen, Langenhagen,
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Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martin Hugues,
Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad,
Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oreja
Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà,
Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo
Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori,
Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger,
Smet, Sommer, Stauner, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato,
Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen,
de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell,
Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berger, Bösch, Bowe,
Campos, Carnero González, Carraro, Carrilho, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, De Rossa, Díez
González, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Gebhardt,
Ghilardotti, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt,
Hughes, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson,
Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange,
Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W.,
Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle,
Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano,
Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos,
Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele,
Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler,
Stockmann, Swoboda, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van
Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wynn, Zorba
UEN: Andrews, Angelilli, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini,
Mussa, Ó Neachtain, Pasqua, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Nedlagda röster: 8
GUE/NGL: Krivine
NI: Dell'Alba, Dupuis, de Gaulle, Pannella, Turco
PPE-DE: Beazley, Liese

Rekommendation Grossetête A5-0446/2003
Ändringsförslag 38

Ja-röster: 175
EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Davies, Duff, Flesch, Formentini,
Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Olsson, Paulsen, RiisJørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Vermeer, Wallis
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron,
Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann,
Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta,
Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci
NI: Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Lang, Martinez, Stirbois, Varaut
PPE-DE: Arvidsson, Banotti, Brok, Cederschiöld, Doyle, Grönfeldt Bergman, Grosch, Korhola, Maat,
Martens, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pex, Stenmarck, Wachtmeister
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PSE: Berès, van den Berg, van den Burg, Carlotti, Casaca, Cerdeira Morterero, Corbey, Darras, Dehousse,
De Keyser, Désir, Duhamel, Fruteau, Garot, Gillig, Guy-Quint, Hazan, van Hulten, Lalumière, Patrie,
Poignant, Rocard, Roure, Savary, Swiebel, Wiersma, Zrihen
UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Muscardini, Nobilia, Poli Bortone, Segni
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit,
Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler
Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal,
Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling,
Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Nej-röster: 366
EDD: Farage, Kuntz, Titford
ELDR: André-Léonard, Calò, Costa Paolo, De Clercq, Di Pietro, Monsonís Domingo, Newton Dunn,
Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Rutelli, Sbarbati, Sterckx, Thors, Väyrynen, Van Hecke,
Virrankoski, Watson
GUE/NGL: Bordes, Cauquil
NI: Berthu, Beysen, Ilgenfritz, de La Perriere, Paisley, Raschhofer, Souchet
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bastos,
Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza,
Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet,
Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner,
Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou,
Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga
Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça
Moura, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange,
Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler,
Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou,
Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marini,
Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo,
Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda
Sanz, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta,
Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack,
Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca SánchezNeyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt,
Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg,
Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela
Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo,
Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berger, Bösch, Bowe,
Campos, Carnero González, Carraro, Carrilho, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, De Rossa, Díez
González, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Gebhardt,
Ghilardotti, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt,
Hughes, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson,
Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange,
Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David
W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del
Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano,
Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rodríguez Ramos, RothBehrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del
Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa
Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin,
Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead,
Wynn, Zorba
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UEN: Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Mussa, Ó Neachtain, Pasqua,
Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Nedlagda röster: 12
GUE/NGL: Krivine
NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, de Gaulle, Gobbo, Pannella, Speroni, Turco
PPE-DE: Liese

Rekommendation Grossetête A5-0446/2003
Ändringsförslag 41

Ja-röster: 80
EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, Coûteaux, van Dam, Farage, Saint-Josse, Titford
GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Dary, Krivine, Naïr, Scarbonchi
PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Banotti, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan,
Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Doyle, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Grönfeldt Bergman,
Hannan, Helmer, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, Korhola, Maat, Martens, Mennitti, Nicholson, OomenRuijten, Oostlander, Parish, Perry, Pex, Provan, Stenmarck, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Tannock, Twinn,
Van Orden, Wachtmeister
PSE: Carlotti, Casaca, Cerdeira Morterero, Darras, Dehousse, De Keyser, Désir, Duhamel, Fruteau, Garot,
Gillig, Guy-Quint, Hazan, Lalumière, Marinho, Poignant, Rocard, Roure, Savary, Wiersma, Zrihen
UEN: Poli Bortone
Verts/ALE: Sörensen

Nej-röster: 417
EDD: Kuntz
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten,
Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä,
Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen,
Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Boudjenah, Brie, Caudron, Di
Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco,
Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka,
Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci
NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Gobbo, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager,
Ilgenfritz, Lang, de La Perriere, Martinez, Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut
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PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona de
Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Brienza, Brok, Brunetta, Camisón Asensio,
Cardoso, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac,
Dimitrakopoulos, Doorn, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias,
Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani,
Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça
Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Hernández
Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert,
Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet,
Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martin Hugues,
Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon,
Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli,
Pérez Álvarez, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl,
Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca SánchezNeyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt,
Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen,
Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras
Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà,
Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger,
Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Carraro, Carrilho, Cashman, Cercas,
Ceyhun, Corbett, Corbey, De Rossa, Díez González, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava,
Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen,
Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns,
Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler,
Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori,
Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega,
Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller,
Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Pittella, Prets, Randzio-Plath, Rapkay,
Read, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos
Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa
Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres
Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter,
Watts, Weiler, Whitehead, Wynn, Zorba

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland,
Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, ThomasMauro, Turchi

Nedlagda röster: 52

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

GUE/NGL: Fraisse

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, de Gaulle, Kronberger, Pannella, Turco

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit,
Dhaene, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin,
Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira
Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes,
Voggenhuber, Wuori, Wyn
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Rekommendation Grossetête A5-0444/2003
Ändringsförslag 27

Ja-röster: 117
EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Attwooll, Clegg, Davies, Duff, Huhne, Lynne, Maaten, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Watson
GUE/NGL: Scarbonchi
NI: Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Ilgenfritz, Lang, Martinez, Raschhofer, Stirbois
PPE-DE: Atkins, Balfe, Banotti, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester,
Cushnahan, Deva, Dover, Doyle, Evans Jonathan, Foster, Friedrich, Goodwill, Hannan, Harbour, Helmer,
Jackson, Khanbhai, Kirkhope, Nicholson, Oomen-Ruijten, Parish, Perry, Provan, Purvis, Scallon, Smet,
Stevenson, Sturdy, Sumberg, Tannock, Twinn, Van Orden
PSE: Adam, Bowe, Carrilho, Cashman, Corbey, Dehousse, Ford, Gill, Honeyball, Howitt, Hughes, van
Hulten, Kinnock, McAvan, McCarthy, McNally, Marinho, Martin David W., Miller, Moraes, Morgan, Murphy,
O'Toole, Read, Simpson, Skinner, Stihler, Thorning-Schmidt, Titley, Watts, Whitehead, Wynn
UEN: Andrews, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Ó Neachtain
Verts/ALE: Ahern, Bouwman, Buitenweg, Celli, Evans Jillian, Lagendijk, Lambert, MacCormick, McKenna,
Onesta, Schroedter

Nej-röster: 423
EDD: Kuntz
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, De Clercq, Di
Pietro, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Jensen, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder,
Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Rutelli, Sbarbati, Schmidt,
Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie,
Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres,
Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis,
Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci
NI: Berthu, Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, de La Perriere, Paisley, Souchet, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos,
Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Brienza, Brok, Brunetta, Camisón
Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac,
Dimitrakopoulos, Doorn, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias,
Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga
Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura,
Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández
Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert,
Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen,
Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques,
Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo,
Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz,
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Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio,
Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y
Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori,
Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer,
Stauner, Stenmarck, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué,
Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister,
Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger,
Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Casaca, Cercas, Cerdeira
Morterero, Ceyhun, Corbett, Darras, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop,
Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti,
Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hume,
Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler,
Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen,
Linkohr, Lund, Malliori, Mann Erika, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega,
Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Myller, Napoletano,
Napolitano, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez
Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo
Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa
Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Torres Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van
Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Zorba, Zrihen
UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Caullery, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone,
Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Dhaene, Echerer, Ferrández Lezaun, Flautre,
Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lannoye, Lipietz, Mayol i Raynal,
Messner, Nogueira Román, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Sörensen, Staes, Turmes,
Voggenhuber, Wyn

Nedlagda röster: 13
EDD: Farage, Titford
GUE/NGL: Fiebiger
NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, de Gaulle, Gobbo, Kronberger, Pannella, Turco
Verts/ALE: Wuori

Rekommendation Grossetête A5-0444/2003
Ändringsförslag 28

Ja-röster: 67
EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Coûteaux, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk
NI: Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, Martinez, Raschhofer, Stirbois
PPE-DE: Atkins, Balfe, Banotti, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester,
Cushnahan, Deva, Dover, Doyle, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Helmer, Jackson,
Khanbhai, Kirkhope, Nicholson, Parish, Perry, Provan, Purvis, Scallon, Stevenson, Sturdy, Sumberg,
Tannock, Twinn, Van Orden
PSE: Adam, Corbey, Ford
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UEN: Collins, Crowley, Ó Neachtain
Verts/ALE: Ahern, Bouwman, Celli, Evans Jillian, Lambert, Lucas, MacCormick, McKenna, Wyn

Nej-röster: 471
EDD: Belder, Blokland, van Dam, Kuntz
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten,
Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä,
Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen,
Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie,
Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres,
Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis,
Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci
NI: Berthu, Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, de La Perriere, Paisley, Souchet, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos,
Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Brienza, Brok, Brunetta, Camisón
Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Daul, De Mita, Descamps, De Veyrac,
Dimitrakopoulos, Doorn, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias,
Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani,
Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça
Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange,
Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler,
Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen,
Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini,
Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver,
Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler,
Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez
Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack,
Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca SánchezNeyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt,
Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Sudre, Suominen, Tajani, Theato,
Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas,
Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell,
Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger,
Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Darras, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González,
Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot,
Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan,
Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo,
Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, KreisslDörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy,
McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez,
Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de
Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Piecyk,
Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe,
Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary,
Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto,
Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos,
Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead,
Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
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UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Caullery, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone,
Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer,
Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk,
Lannoye, Lipietz, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle,
Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori
Nedlagda röster: 12
EDD: Farage, Titford
GUE/NGL: Fiebiger
NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, de Gaulle, Gobbo, Pannella, Turco
PSE: Dehousse
Betänkande Koch A5-0418/2003
Resolution
Ja-röster: 523
EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Farage, Kuntz, Saint-Josse,
Sandbæk, Titford
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Davies, De Clercq,
Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Monsonís Domingo,
Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli,
Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis,
Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron,
Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos,
Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid
Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci
NI: Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Kronberger, de
La Perriere, Pannella, Souchet, Turco, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis,
Bradbourn, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld,
Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac,
Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín,
Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil,
García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka,
Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan,
Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood,
Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß,
Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet,
Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens,
Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad,
Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker,
Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez,
Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori,
Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger,
Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani,
Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna,
Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau,
Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
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PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho,
Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, De Rossa, Désir,
Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford,
Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch,
Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo
Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock,
Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr,
Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter,
Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de
Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Piecyk,
Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe,
Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele,
Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler,
Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Valenciano
Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma,
Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani,
Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, ThomasMauro, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit,
Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler
Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal,
Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes,
Voggenhuber, Wuori, Wyn
Nej-röster: 3
NI: Ilgenfritz, Paisley
Verts/ALE: Schörling
Nedlagda röster: 14
EDD: Coûteaux
ELDR: Calò
GUE/NGL: Bordes, Cauquil
NI: Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, Martinez, Stirbois
PSE: Dehousse
Betänkande De Clercq A5-0408/2003
Resolution
Ja-röster: 487
EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten,
Malmström, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo,
Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors,
Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
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GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie,
Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres,
Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Puerta,
Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Berthu, Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Souchet

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bastos,
Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brunetta,
Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan,
Daul, Deprez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan,
Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo,
García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel,
Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines,
Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García,
Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope,
Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen,
Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Martens, Martin
Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort,
Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander,
Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt,
Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya,
Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner,
Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson,
Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de
Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto,
Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wuermeling, Zabell, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho,
Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De
Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E.,
Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner,
Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari,
Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler,
Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange,
Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W.,
Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos,
Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Patrie, Piecyk,
Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe,
Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard,
Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel,
Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano MartínezOrozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn,
Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini,
Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene,
Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer,
Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Onesta,
Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
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Nej-röster: 10
NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Martinez, Paisley, Stirbois
PPE-DE: Descamps
UEN: Mussa
Nedlagda röster: 16
EDD: Belder, Blokland, Coûteaux, van Dam, Farage, Titford
NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Gobbo, Pannella, Speroni
PPE-DE: Inglewood
PSE: Rothley
UEN: Camre
Gemensam resolution — B5-0536/2003 — Kommissionens lagstiftningsprogram
Punkt 12, andra delen
Ja-röster: 430
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De
Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström,
Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries,
Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van
Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Blak, Fraisse, Puerta
NI: Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Pannella, Raschhofer, Turco
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona
de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Brienza, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso,
Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac,
Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Fourtou,
Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga
Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt
Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar,
Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad,
Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi,
Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, MatikainenKallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort,
Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco
Pereira, Pack, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl,
Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer,
Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder
Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen,
Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras
Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis,
Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho,
Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De
Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E.,
Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner,
Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari,
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Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler,
Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange,
Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin
David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle,
Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano,
Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read,
Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos
Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares,
Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, ThorningSchmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo,
Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Ó Neachtain, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit,
Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin,
Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner,
Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes,
Voggenhuber, Wuori, Wyn

Nej-röster: 97
EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Farage, Kuntz, Saint-Josse,
Sandbæk, Titford

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Boudjenah, Brie, Caudron, Di
Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Krivine, Manisco,
Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka,
Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, de La Perriere,
Paisley, Souchet, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Atkins, Avilés Perea, Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester,
Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Helmer, Herranz García,
Inglewood, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, Nicholson, Parish, Perry, Provan, Purvis, Redondo Jiménez,
Stevenson, Sturdy, Sumberg, Tannock, Twinn, Van Orden

UEN: Camre, Marchiani, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro

Nedlagda röster: 13
GUE/NGL: Bordes, Cauquil

NI: Gobbo, Martinez, Speroni

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Mussa, Nobilia, Poli Bortone, Turchi

Verts/ALE: Schörling
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Gemensam resolution — B5-0536/2003 — Kommissionens lagstiftningsprogram
Punkt 17, andra delen

Ja-röster: 434

EDD: Butel, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten,
Malmström, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci,
Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van
Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Blak, Fraisse, Herzog

NI: Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Pannella, Raschhofer, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi,
Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Brienza, Brunetta, Camisón
Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps,
De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori,
Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani,
Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura,
Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández
Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß,
Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner,
Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin
Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur,
Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander,
Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering,
Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya,
Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner,
Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner,
Stenmarck, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela
Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, WenzelPerillo, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger,
Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa,
Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava,
Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint,
Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo
Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock,
Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr,
Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter,
Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de
Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Piecyk,
Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe,
Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele,
Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann,
Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Valenciano MartínezOrozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn,
Zorba, Zrihen
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UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa,
Nobilia, Ó Neachtain, Poli Bortone
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit,
Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin,
Jonckheer, Lagendijk, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira
Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori,
Wyn
Nej-röster: 100
EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Farage, Kuntz, Sandbæk,
Titford
ELDR: Olsson
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Brie,
Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Jové Peres, Kaufmann,
Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Scarbonchi,
Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci
NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, de La
Perriere, Martinez, Paisley, Souchet, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Atkins, Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover,
Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Helmer, Inglewood, Jackson, Khanbhai,
Kirkhope, Mauro, Nicholson, Parish, Perry, Provan, Purvis, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Tannock, Twinn,
Van Orden
PSE: Honeyball
UEN: Camre, Marchiani, Pasqua, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Lambert
Nedlagda röster: 2
PPE-DE: Scallon
UEN: Ribeiro e Castro
Gemensam resolution — B5-0536/2003 — Kommissionens lagstiftningsprogram
Punkt 27
Ja-röster: 421
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten,
Malmström, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo,
Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van
Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Blak, Eriksson, Frahm, Seppänen
NI: Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Pannella,
Raschhofer, Turco
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PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi,
Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Brienza, Brunetta, Camisón
Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps,
De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori,
Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo,
Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça
Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange,
Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert,
Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen,
Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques,
Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad,
Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà,
Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de
Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner,
Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner,
Stenmarck, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela SuanzesCarpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau,
Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho,
Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De
Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E.,
Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, GuyQuint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari,
Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler,
Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange,
Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin
David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle,
Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano,
Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read,
Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos
Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares,
Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley,
Torres Marques, Trentin, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead,
Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer,
Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk,
Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta,
Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Nej-röster: 72

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Farage, Kuntz, SaintJosse, Sandbæk, Titford

GUE/NGL: Alyssandrakis, Figueiredo, Manisco, Patakis

NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez,
Paisley, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Atkins, Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover,
Elles, Evans Jonathan, Goodwill, Hannan, Harbour, Helmer, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, Mauro,
Nicholson, Parish, Perry, Provan, Purvis, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Tannock, Twinn, Van Orden
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UEN: Camre, Caullery, Marchiani, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Nedlagda röster: 43
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli,
Fiebiger, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Markov, Marset Campos, Meijer,
Modrow, Naïr, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Sjöstedt, Uca, Vinci
PPE-DE: Scallon
PSE: Stockmann
UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó
Neachtain, Poli Bortone, Turchi
Verts/ALE: Schörling
Gemensam resolution — B5-0536/2003 — Kommissionens lagstiftningsprogram
Punkt 28

Ja-röster: 430
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Jensen, Maaten, Malmström, Monsonís
Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, RiisJørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke,
Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Blak, Eriksson, Frahm, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt
NI: Beysen, Bonino, Cappato, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Pannella, Raschhofer, Turco
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos,
Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Brunetta, Camisón Asensio,
Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De
Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori,
Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo,
Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça
Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange,
Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert,
Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen,
Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens,
Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur,
Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja
Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk,
Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig,
Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber,
Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck,
Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela SuanzesCarpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo,
von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho,
Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De
Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E.,
Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach,
Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten,
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Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis,
Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange,
Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David
W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez
Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano,
O'Toole, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard,
Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos,
Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa
Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt,
Titley, Torres Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter,
Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó
Neachtain, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Dhaene, Echerer, Evans Jillian,
Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert,
Lannoye, Lucas, MacCormick, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, de Roo, Rühle,
Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Nej-röster: 94
EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Farage, Kuntz, SaintJosse, Sandbæk, Titford
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Brie,
Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine,
Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Scarbonchi, Schröder Ilka, Uca, Vinci
NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Souchet,
Stirbois, Varaut
PPE-DE: Atkins, Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover,
Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Helmer, Inglewood, Jackson, Khanbhai,
Kirkhope, Mauro, Nicholson, Parish, Perry, Provan, Purvis, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Tannock, Twinn,
Van Orden
UEN: Camre, Caullery, Marchiani, Pasqua, Segni, Thomas-Mauro
Nedlagda röster: 8
GUE/NGL: Fraisse, Herzog
NI: Gobbo, Speroni
PPE-DE: Scallon
Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Rod, Schörling
Gemensam resolution — B5-0536/2003 — Kommissionens lagstiftningsprogram
Punkt 41
Ja-röster: 521
EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse,
Sandbæk
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ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten,
Malmström, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo,
Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors,
Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Di
Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Markov,
Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Puerta, Scarbonchi, Schröder Ilka, Uca, Vinci

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gobbo,
Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Pannella,
Souchet, Speroni, Stirbois, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis,
Bradbourn, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld,
Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac,
Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer,
Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, GarcíaOrcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka,
Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan,
Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood,
Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß,
Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet,
Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens,
Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur,
Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker,
Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan,
Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra,
Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt,
Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani,
Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna,
Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau,
Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho,
Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, De Rossa, Désir,
Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava,
Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint,
Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo
Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock,
Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan,
McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez
Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage,
Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Piecyk,
Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley,
Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid
Gerhard, Schulz, Simpson, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel,
Swoboda, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker,
Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
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UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini,
Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit,
Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer,
Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira
Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes,
Voggenhuber, Wuori, Wyn
Nej-röster: 12
EDD: Farage, Titford
GUE/NGL: Blak, Eriksson, Manisco, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt
NI: Paisley
PPE-DE: Helmer, Mauro, Suominen
Nedlagda röster: 4
GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis
PSE: Dehousse
UEN: Camre
Gemensam resolution — B5-0536/2003 — Kommissionens lagstiftningsprogram
Ändringsförslag 4
Ja-röster: 77
EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Gasòliba i Böhm, Sbarbati, Thors, Vermeer
GUE/NGL: Ainardi, Boudjenah
NI: Berthu, Claeys, Dillen, Gobbo, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Varaut
PPE-DE: Atkins, Beazley, Daul, Deva, Dimitrakopoulos, Doyle, Ebner, Evans Jonathan, Folias, Fourtou,
García-Orcoyen Tormo, Gil-Robles Gil-Delgado, Goodwill, Grosch, Hannan, Helmer, Hermange, Karas,
Kirkhope, Kratsa-Tsagaropoulou, Lulling, Pack, Perry, Posselt, Purvis, Rack, Radwan, Rübig, Sacrédeus,
Schaffner, Stevenson, Sturdy, Sudre, Twinn, Van Orden
PSE: Dehousse, Izquierdo Rojo, Kuhne, Lund, Miranda de Lage, Patrie, Savary
UEN: Angelilli, Berlato, Caullery, Marchiani, Mussa, Nobilia, Poli Bortone, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Mayol i Raynal
Nej-röster: 439
EDD: Blokland, van Dam, Farage, Titford
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström,
Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, RiisJørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski,
Wallis, Watson
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GUE/NGL: Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Brie, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson,
Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset
Campos, Meijer, Modrow, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca
NI: Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Paisley, Pannella, Turco
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Brienza,
Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet,
Cushnahan, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín,
Ferrer, Ferri, Fiori, Foster, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga
Polledo, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête,
Gutiérrez-Cortines, Harbour, Hatzidakis, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood,
Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad,
Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Maat, McCartin, Mann
Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer HansPeter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer,
Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pastorelli, Pérez
Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Redondo Jiménez, Ripoll y
Martínez de Bedoya, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini,
Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck,
Stockton, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela
Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, WenzelPerillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho,
Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, De Rossa, Désir,
Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava,
Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch,
Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo
Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl,
Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally,
Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis,
Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller,
Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Prets, Randzio-Plath, Read, Rocard, Rodríguez
Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo
Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa
Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin,
Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Whitehead,
Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Andrews, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit,
Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin,
Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Messner, Nogueira Román,
Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber,
Wuori, Wyn

Nedlagda röster: 11
EDD: Belder
GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis
NI: Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Martinez, Raschhofer
PPE-DE: Dover, Parish, Provan
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Gemensam resolution — B5-0536/2003 — Kommissionens lagstiftningsprogram
Ändringsförslag 5
Ja-röster: 89
EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Gasòliba i Böhm, Procacci
GUE/NGL: Ainardi, Boudjenah
NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Martinez, Souchet,
Speroni, Stirbois, Varaut
PPE-DE: Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Daul, Deva,
Dimitrakopoulos, Dover, Ebner, Evans Jonathan, Folias, Foster, Fourtou, García-Orcoyen Tormo, Hannan,
Harbour, Helmer, Hermange, Inglewood, Karas, Khanbhai, Kirkhope, Kratsa-Tsagaropoulou, Lulling,
Nicholson, Parish, Perry, Posselt, Provan, Purvis, Rack, Radwan, Rübig, Sacrédeus, Schierhuber, Smet,
Stevenson, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tannock, Thyssen, Van Orden, de Veyrinas, Vlasto
PSE: Dehousse, Goebbels, Poignant, Savary
UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Caullery, Marchiani, Mussa, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Thomas-Mauro,
Turchi
Nej-röster: 435
EDD: Belder, Blokland, van Dam, Titford
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström,
Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, RiisJørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke,
Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger,
Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset
Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt,
Uca, Vinci
NI: Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Paisley, Turco
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi,
Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Brienza, Brunetta, Camisón
Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, De Mita, Deprez, Descamps, De
Veyrac, Doorn, Doyle, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Friedrich, Gahler,
Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado,
Glase, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines,
Hansenne, Hatzidakis, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggle,
Kastler, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner,
Lehne, Liese, Lisi, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues,
Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur,
Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja
Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pronk,
Quisthoudt-Rowohl, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra,
Santer, Santini, Sartori, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer,
Stauner, Stenmarck, Stockton, Suominen, Tajani, Theato, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela SuanzesCarpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau,
Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
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PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho,
Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, De Rossa, Désir,
Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava,
Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch,
Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo
Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis,
Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan,
McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez
Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage,
Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Piecyk,
Pittella, Prets, Randzio-Plath, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure,
Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard,
Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel,
Swoboda, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo,
Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Andrews, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit,
Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin,
Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner,
Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes,
Voggenhuber, Wuori, Wyn

Nedlagda röster: 7
GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis
NI: Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer
PPE-DE: Scallon

Gemensam resolution — B5-0536/2003 — Kommissionens lagstiftningsprogram
Punkt 49

Ja-röster: 520
EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Farage, Kuntz, SaintJosse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten,
Malmström, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo,
Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors,
Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron,
Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos,
Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid
Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci
NI: Berthu, Beysen, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch,
Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Raschhofer,
Souchet, Speroni, Stirbois, Turco, Varaut

C 91 E/222

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Onsdag 17 december 2003

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis,
Bradbourn, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester,
Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos,
Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori,
Folias, Foster, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, GilRobles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman,
Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange,
Hernández Mollar, Herranz García, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, KeppelhoffWiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou,
Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann
Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer HansPeter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson,
Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez
Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack,
Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca SánchezNeyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen,
Schwaiger, Smet, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock,
Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van
Velzen, Vidal-Quadras Roca, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell,
Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho,
Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De
Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E.,
Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, GuyQuint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari,
Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock,
Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr,
Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter,
Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de
Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Piecyk,
Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley,
Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid
Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann,
Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Valenciano MartínezOrozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn,
Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó
Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit,
Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin,
Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner,
Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes,
Voggenhuber, Wuori, Wyn

Nej-röster: 6

NI: Paisley

PPE-DE: Fourtou, Friedrich, García-Orcoyen Tormo, Oomen-Ruijten

UEN: Camre
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Nedlagda röster: 2
EDD: Titford
PPE-DE: De Mita

Gemensam resolution — B5-0536/2003 — Kommissionens lagstiftningsprogram
Punkt 50

Ja-röster: 518
EDD: Andersen, Belder, Bernié, Bonde, Coûteaux, Esclopé, Farage, Kuntz, Saint-Josse, Sandbæk, Titford
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten,
Malmström, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo,
Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors,
Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello
Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos,
Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman,
Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci
NI: Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gobbo,
Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez,
Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois, Turco, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Balfe, Banotti, Bartolozzi,
Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn,
Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester,
Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos,
Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori,
Folias, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani,
Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça
Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour,
Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson,
Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch,
Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese,
Lisi, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer
Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar,
Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco
Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt,
Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya,
Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner,
Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Stauner, Stenmarck,
Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis,
Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, VidalQuadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell,
Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho,
Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez
González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford,
Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch,
Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado,
Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl,
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Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally,
Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega,
Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller,
Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Read, Rocard,
Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos,
Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa
Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Titley, Torres Marques,
Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler,
Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Andrews, Angelilli, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa,
Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit,
Dhaene, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk,
Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román,
Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber,
Wuori, Wyn

Nej-röster: 3
NI: Paisley
PPE-DE: Friedrich
UEN: Camre

Nedlagda röster: 3
GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis
PPE-DE: De Mita
Gemensam resolution — B5-0536/2003 — Kommissionens lagstiftningsprogram
Punkt 51

Ja-röster: 518
EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse,
Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten,
Malmström, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo,
Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors,
Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello
Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Manisco, Markov,
Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen,
Sjöstedt, Uca, Vinci
NI: Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Dillen, Dupuis, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga
Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Raschhofer, Souchet, Stirbois,
Turco, Varaut
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PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis,
Bradbourn, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld,
Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac,
Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín,
Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil,
García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka,
Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan,
Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi,
Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt,
Klaß, Knolle, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner,
Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin
Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort,
Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander,
Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering,
Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig,
Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher,
Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy,
Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van
Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Wachtmeister, Wenzel-Perillo,
von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho,
Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, De Rossa, Désir,
Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava,
Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, GuyQuint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari,
Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler,
Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange,
Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin
David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle,
Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano,
Napolitano, O'Toole, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Read, Rocard, Rodríguez
Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo
Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis,
Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques,
Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler,
Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini,
Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit,
Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin,
Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner,
Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes,
Voggenhuber, Wyn

Nej-röster: 2

NI: Paisley

UEN: Camre
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Nedlagda röster: 9
EDD: Farage, Titford
GUE/NGL: Alyssandrakis, Krivine, Patakis
NI: Garaud
PPE-DE: De Mita
PSE: Dehousse
Verts/ALE: Wuori
Gemensam resolution — B5-0536/2003 — Kommissionens lagstiftningsprogram
Punkt 52
Ja-röster: 527
EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Farage, Kuntz, Saint-Josse,
Sandbæk, Titford
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten,
Malmström, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo,
Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors,
Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie,
Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres,
Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Puerta,
Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci
NI: Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gobbo,
Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez,
Raschhofer, Souchet, Stirbois, Turco, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis,
Bradbourn, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld,
Chichester, Cocilovo, Coelho, Cushnahan, Daul, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos,
Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori,
Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen
Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill,
Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne,
Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood,
Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß,
Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi,
Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, MatikainenKallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort,
Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander,
Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà,
Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y
Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon,
Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Stauner,
Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis,
Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, VidalQuadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell,
Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
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PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, Berger, Bösch,
Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman,
Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez
González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira,
Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch,
Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo
Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis,
Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan,
McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez
Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage,
Moraes, Morgan, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets,
Randzio-Plath, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou,
Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson,
Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda,
Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker,
Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini,
Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Dhaene,
Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk,
Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román,
Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Nej-röster: 2
NI: Paisley
UEN: Camre

Nedlagda röster: 1
PPE-DE: De Mita

Gemensam resolution — B5-0536/2003 — Kommissionens lagstiftningsprogram
Punkt 53

Ja-röster: 525
EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Farage, Kuntz, Saint-Josse,
Sandbæk, Titford
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo,
Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten,
Malmström, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo,
Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors,
Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron,
Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos,
Krivine, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman,
Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci
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NI: Berthu, Beysen, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch,
Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Raschhofer,
Souchet, Stirbois, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis,
Bradbourn, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld,
Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac,
Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín,
Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil,
García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka,
Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan,
Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood,
Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch,
Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese,
Lisi, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, MatikainenKallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort,
Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander,
Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà,
Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y
Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon,
Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Stauner,
Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen,
Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de
Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos,
Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho,
Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De
Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira,
Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint,
Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni,
Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann,
Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen,
Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter,
Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de
Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella,
Poignant, Prets, Randzio-Plath, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure,
Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid
Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler,
Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos,
Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead,
Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó
Neachtain, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit,
Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin,
Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner,
Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber,
Wuori, Wyn
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Nej-röster: 2
NI: Paisley
UEN: Camre
Nedlagda röster: 3
PPE-DE: De Mita
UEN: Caullery, Pasqua
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ANTAGNA TEXTER
P5_TA(2003)0573

Ledamotsstadga
Europaparlamentets resolution om ledamotsstadgan

Europaparlamentet utfärdar denna resolution
—

med beaktande av rådets och kommissionens förklaringar i Europaparlamentet den 17 december
2003,

—

med beaktande av artikel 190.5 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och artikel
108.4 i Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

—

med beaktande av sitt beslut av den 3 juni 2003 (1) och av sin resolution av den 4 juni 2003 (2) om
antagande av Europaparlamentets ledamotsstadga,

—

med beaktande av presidiets beslut av den 28 maj 2003 om nya regler för ersättning av
ledamöternas kostnader,

—

med beaktande av arbetsordningens artikel 37, punkterna 2, 3, 4 och 5, och av följande skäl:

A.

Rådet meddelade i en skrivelse av den 25 juni 2003 att det råder viktiga skillnader mellan rådets
och parlamentets ståndpunkter, vilket gör att rådet inte kan ge sitt godkännande.

B.

Rådet betonade i sin skrivelse av den 21 november 2003 hur viktigt det var att Europaparlamentets
ledamotsstadga antogs, nu när det gått nästan tjugofem år sedan de första allmänna valen hölls och
sex år sedan den rättsliga grund som krävs infördes genom Amsterdamfördraget. Rådet betonade
också sitt intresse av att förbättra dialogen i syfte att finna kompromisslösningar som båda
institutioner kan godta.

1.
Europaparlamentet uppmanar rådet att så snart som möjligt, helst innan Italiens tid som ordförandeland upphör och i varje fall före den 15 januari 2004, klargöra huruvida det kan godta den
föreslagna kompromissen och godkänna Europaparlamentets ledamotsstadga, om parlamentets beslut av
den 3 och 4 juni 2003 ändras i enlighet med kompromissförslaget.
2.
Europaparlamentet anser att en övergripande kompromiss i fråga om stadgan för Europaparlamentets ledamöter skulle kunna baseras på följande:
a) Såväl den del av stadgan som faller under sekundärrätten som den del som faller under primärrätten
bör behandlas separat och självständigt, och respektive del bör antas enligt tillämpliga institutionella
bestämmelser.
b) När det gäller den primärrättsliga delen uppmanas medlemsstaterna att för de bestämmelser som gäller
Europaparlamentets ledamöter göra en översyn av protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier av den 8 april 1965, och då använda stadgan som antogs den 3 och 4 juni 2003
som modell.
c) I konsekvens med detta och under förutsättning att rådet ställer sig positivt bör artiklarna 4, 5, 6, 7, 8
och artikel 38.2, liksom skäl 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 30, 31, 32, 33 och 34 samt orden ”eller
enbart en ’rest’ som inte regleras i primärrätten” i skäl 14 utgå.
d) Ledamöterna skall ha rätt till ålderspension från 63 års ålder.
e) I konsekvens med detta och under förutsättning att rådet ställer sig positivt bör i artikel 20.1 siffran
”60” ersättas av siffran ”63”.
(1) P5_TA(2003)0236.
(2) P5_TA(2003)0241.
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f) Bestämmelserna om den gemenskapsskatt som skall dras från ledamöternas arvoden skall inte påverka
medlemsstaternas rätt att låta arvodena omfattas av nationella skatterättsliga bestämmelser, förutsatt att
dubbelbeskattning undviks (kompromiss uppnådd under rådets belgiska ordförandeskap).
g) I konsekvens med detta och under förutsättning att rådet ställer sig positivt bör en ny punkt 1a införas
efter artikel 18.1 enligt följande: ”Punkt 1 skall inte påverka medlemsstaternas rätt att låta ledamöternas
arvoden omfattas av nationella skatterättsliga bestämmelser, förutsatt att varje form av dubbelbeskattning undviks.”
h) De nya bestämmelserna om ersättning av ledamöternas kostnader bör träda i kraft samtidigt som
stadgan.
3.
Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

P5_TA(2003)0574

Skattelagstiftning för dieselbrännolja som används som motorbränsle för yrkesmässiga ändamål *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv
92/81/EEG och direktiv 92/82/EEG i syfte att inrätta en särskild skattelagstiftning för dieselbrännolja som används som motorbränsle för yrkesmässiga ändamål och i syfte att åstadkomma
en tillnärmning av punktskattesatserna för bensin och dieselbrännolja (KOM(2002) 410 — C50409/2002 — 2002/0191(CNS))
(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution
—

med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2002) 410) (1),

—

med beaktande av artikel 93 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C50409/2002),

—

med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

—

med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandena från
utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor, utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi och utskottet för regionalpolitik, transport och turism (A5-0383/2003).

1.

Europaparlamentet förkastar kommissionens förslag.

2.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra tillbaka sitt förslag och lägga fram ett nytt.

3.
Europaparlamentet ger talmannen i uppdrag att delge rådet och kommissionen parlamentets
ståndpunkt.

(1) EGT C 291, 26.11.2002, s. 221.
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P5_TA(2003)0575

Miljöansvar ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av
Europaparlamentets och rådets direktiv om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador
(10933/5/2003 — C5-0445/2003 — 2002/0021(COD))
(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)
Europaparlamentet utfärdar denna resolution
—

med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (10933/5/2003 — C5-0445/2003) (1),

—

med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet (2), en behandling som
avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2002) 17) (3),

—

med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

—

med beaktande av artikel 80 i arbetsordningen,

—

med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för rättsliga frågor och den inre
marknaden (A5-0461/2003).

1.

Europaparlamentet föreslår nedanstående ändringar i den gemensamma ståndpunkten.

2.
Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) EUT C 277 E, 18.11.2003, s. 10.
(2) Antagna texter från sammanträdet den 14.5.2003, P5_TA (2003)0211.
(3) EGT C 151, 25.6.2002, s. 132.

P5_TC2-COD(2002)0021
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 17 december 2003 inför
antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/…/EG om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175.1 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag (1),
med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),
efter att ha hört Regionkommittén,
i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (3), och
(1) EGT C 151 E, 25.6.2002, s. 132.
(2) EGT C 241, 7.10.2002, s. 162.
(3) Europaparlamentets ståndpunkt av den 14 maj 2003 (ännu inte offentliggjort i EUT), rådets gemensamma ståndpunkt
av den 18 september 2003 (EUT C 277 E, 18.11.2003, s. 10.) och Europaparlamentets ståndpunkt av den 17 december
2003.
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av följande skäl:

(1)

Det finns i dag många förorenade områden i gemenskapen som medför betydande hälsorisker, och
den biologiska mångfalden har minskat avsevärt under de senaste årtiondena. Om inga åtgärder
vidtas riskerar föroreningen att förvärras och den biologiska mångfalden kan komma att minska
ytterligare i framtiden. Att i största möjliga utsträckning förebygga och avhjälpa miljöskador bidrar
till att genomföra de mål och principer för gemenskapens miljöpolitik som anges i fördraget. Lokala
förhållanden bör beaktas vid beslut om hur skador skall avhjälpas.

(2)

Miljöskador bör förebyggas och avhjälpas genom främjandet av principen att förorenaren skall
betala, i enlighet med fördraget och i linje med principen om hållbar utveckling. Den grundläggande principen i detta direktiv bör därför vara att verksamhetsutövare vars verksamhet har
orsakat en miljöskada eller ett överhängande hot om en sådan skada skall ha ett ekonomiskt
ersättningsansvar. På så sätt motiveras verksamhetsutövare att vidta åtgärder och utveckla metoder
för att minimera risken för miljöskador och därigenom risken för ersättningsansvar.

(3)

Eftersom målet med detta direktiv, som är att fastställa gemensamma rambestämmelser för att
förebygga och avhjälpa miljöskador till rimlig kostnad för samhället, inte i tillräcklig utsträckning
kan uppnås av medlemsstaterna och därför, på grund av direktivets omfattning och dess verkningar
med avseende på annan gemenskapslagstiftning (rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979
om bevarande av vilda fåglar (1), rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av
livsmiljöer samt vilda djur och växter (2), samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG
av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens
område (3)), bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen, som beskrivs
i samma artikel, går direktivet inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(4)

Miljöskador omfattar även skador som orsakas av luftburna element, om de förorsakar skador på
vatten, mark eller skyddade arter och naturliga livsmiljöer.

(5)

Begrepp som
detta direktiv
kommer från
gemensamma

(6)

I definitionen av skyddade arter och naturliga livsmiljöer kan det också hänvisas till sådana arter
och livsmiljöer som skyddas i enlighet med nationell naturskyddslagstiftning. Hänsyn bör ändå tas
till särskilda situationer där gemenskapslagstiftningen eller motsvarande nationella lagstiftning
medger vissa undantag från den skyddsnivå som erbjuds miljön.

(7)

För bedömningen av skador på mark som de definieras i detta direktiv är det önskvärt att använda
förfaranden för riskbedömning för att avgöra i vilken utsträckning det är sannolikt att människors
hälsa kommer att påverkas negativt.

bidrar till en korrekt tolkning och tillämpning av den ordning som inrättas genom
bör definieras, och det gäller särskilt definitionen av miljöskador. När ett begrepp
en annan relevant gemenskapslagstiftning bör samma definition användas, så att
kriterier kan användas och en enhetlig tillämpning främjas.

(1) EGT L 103, 25.4.1979, s. 1. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 807/2003 (EUT L 122, 16.5.2003,
s. 36).
(2) EGT L 206, 22.7.1992, s. 7. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003
(EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).
(3) EGT L 327, 22.12.2000, s. 1. Direktivet senast ändrat genom beslut nr 2455/2001/EG (EGT L 331, 15.12.2001, s. 1).
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(8)

När det gäller skador på miljön bör detta direktiv tillämpas på yrkesverksamheter som utgör en risk
för människors hälsa eller miljön. Dessa verksamheter bör i princip identifieras genom att det
hänvisas till relevant gemenskapslagstiftning där det fastställs vilka krav som skall gälla för vissa
verksamheter eller aktiviteter som anses utgöra en potentiell eller verklig risk för människors hälsa
eller miljön.

(9)

När det gäller skador på skyddade arter och naturliga livsmiljöer bör detta direktiv även tillämpas
på andra yrkesverksamheter än de som redan, genom hänvisning till gemenskapslagstiftning, direkt
eller indirekt identifieras som en potentiell eller verklig risk för människors hälsa eller miljön. I
sådana fall skall verksamhetsutövaren endast vara ansvarig enligt detta direktiv när han begått ett fel
eller varit oaktsam.

(10)

Det bör tas uttrycklig hänsyn till Euratomfördraget och relevanta internationella konventioner samt
till gemenskapslagstiftning som innehåller mer omfattande och strängare regler för de verksamheter
som omfattas av detta direktiv. I det här direktivet anges de behöriga myndigheternas befogenheter,
men direktivet innehåller inga ytterligare lagvalsregler och påverkar inte tillämpningen av de regler
om domstolars internationella behörighet som fastställs bland annat i rådets förordning (EG) nr 44/
2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av
domar på privaträttens område (1). Detta direktiv bör inte tillämpas på verksamhet vars främsta
syfte är att tjäna det nationella försvaret eller internationell säkerhet.

(11)

Detta direktiv syftar till att förebygga och avhjälpa miljöskador och påverkar inte rätten till sådan
ersättning för traditionell skada som beviljats i enlighet med ett relevant internationellt avtal om
skadeståndsansvar.

(12)

Många medlemsstater är parter i internationella avtal om skadeståndsansvar på specifika områden.
Dessa medlemsstater bör kunna förbli parter i dessa avtal efter direktivets ikraftträdande, medan
andra medlemsstater inte bör mista möjligheten att bli parter i sådana avtal.

(13)

Alla typer av miljöskador går inte att avhjälpa genom en ordning med ersättningsansvar. För att en
sådan ordning skall vara effektiv måste det finnas en eller flera identifierbara förorenare, skadan bör
vara konkret och mätbar, och ett orsakssamband bör kunna fastställas mellan skadan och den
identifierade förorenaren. En ordning med ersättningsansvar är därför inte något lämpligt instrument för att hantera föroreningar av mer omfattande, diffus karaktär där det är omöjligt att hänföra
de negativa miljöeffekterna till vissa enskilda aktörers handlingar eller underlåtelse att handla.

(14)

Detta direktiv gäller inte personskador, skada på privat egendom eller ekonomiska förluster och
påverkar inte någon rättighet avseende denna typ av skador.

(15)

Eftersom förebyggande och avhjälpande av miljöskador direkt bidrar till genomförandet av gemenskapens miljöpolitik, bör offentliga myndigheter säkerställa att bestämmelserna i detta direktiv
genomförs och tillämpas korrekt.

(16)

De åtgärder som vidtas för att återställa miljön bör vara så effektiva att de garanterar att målen för
återställandet uppnås. Det bör i detta syfte fastställas en gemensam ram, vars korrekta tillämpning
bör övervakas av den behöriga myndigheten.

(1) EGT L 12, 16.1.2001, s. 1. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1496/2002 (EGT L 225,
22.8.2002, s. 13).
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(17)

Lämpliga åtgärder bör vidtas för situationer där flera miljöskador har uppkommit och där den
behöriga myndigheten inte kan sörja för att alla åtgärder som är nödvändiga för att avhjälpa
skadorna vidtas samtidigt. I ett sådant fall bör den behöriga myndigheten kunna bestämma vilken
miljöskada som skall avhjälpas i första hand.

(18)

Enligt principen att förorenaren skall betala bör en verksamhetsutövare som orsakar en miljöskada
eller framkallar ett överhängande hot om en sådan skada i princip bära kostnaderna för de åtgärder
som är nödvändiga för att förebygga eller avhjälpa skadan. Om en behörig myndighet själv eller via
en tredje part agerar i en verksamhetsutövares ställe, bör myndigheten se till att få ersättning från
verksamhetsutövaren för sina kostnader. Verksamhetsutövarna bör också i slutändan bära kostnaderna för att bedöma miljöskadan och, i förekommande fall, för att bedöma ett överhängande hot
om att en sådan skada skulle uppkomma.

(19)

Medlemsstaterna får göra en schablonmässig beräkning av de administrativa och rättsliga kostnader,
tillsynskostnader och andra allmänna kostnader som skall ersättas.

(20)

Det bör inte krävas av en verksamhetsutövare att han skall bära kostnaderna för förebyggande
åtgärder eller hjälpåtgärder som vidtas i enlighet med detta direktiv i situationer där skadan eller det
överhängande hotet om skada är en följd av vissa händelser som verksamhetsutövaren inte råder
över. Medlemsstaterna får tillåta att verksamhetsutövare som inte orsakat skadan genom fel eller
försummelse inte skall bära kostnaderna för de åtgärder som vidtas för att avhjälpa skadan i
situationer där skadan är en följd av utsläpp eller händelser som är uttryckligen tillåtna eller där det
inte var möjligt att känna till de skadliga verkningarna när händelsen eller utsläppet ägde rum.

(21)

Verksamhetsutövarna bör bära kostnaderna för förebyggande åtgärder, om dessa åtgärder ändå
skulle ha vidtagits av dem för att uppfylla kraven i lagar och andra författningar, inklusive villkoren
i tillstånd eller godkännanden, som reglerar deras verksamhet.

(22)

Medlemsstaterna får införa nationella regler för kostnadsfördelning i fall då skadan orsakats av flera
parter. Medlemsstaterna får i synnerhet beakta den speciella situation som föreligger för användare
av produkter, vilka kanske inte kan hållas ansvariga för miljöskador på samma villkor som de
personer som tillverkar sådana produkter. I detta fall bör ansvarsfördelningen avgöras i enlighet med
nationell lagstiftning.

(23)

Behöriga myndigheter bör ha rätt att få ersättning från verksamhetsutövare för sina kostnader för
åtgärder för att förebygga eller avhjälpa en skada inom en rimlig tid efter det att åtgärderna
slutförts.

(24)

Det är nödvändigt att se till att det finns effektiva metoder för genomförande och kontroll av
efterlevnad, samtidigt som berörda verksamhetsutövares och andra berörda parters legitima intressen
tillvaratas på lämpligt sätt. De behöriga myndigheterna bör vara ansvariga för vissa uppgifter som
kräver skönsmässig bedömning, exempelvis när det gäller att bedöma skadans betydelse och att
fastställa vilka åtgärder som bör vidtas för att avhjälpa den.

(25)

Personer som berörs eller kan antas bli berörda av en miljöskada bör ha rätt att begära att den
behöriga myndigheten vidtar åtgärder. Miljöskydd är emellertid ett diffust intresse, som enskilda
personer inte alltid tillvaratar eller är i stånd att tillvarata. Icke-statliga miljöskyddsorganisationer
som främjar naturskydd bör därför också ges möjlighet att bidra till att detta direktiv genomförs på
ett effektivt sätt.

(26)

Berörda fysiska eller juridiska personer bör ha möjlighet till omprövning av den behöriga myndighetens beslut, handlingar eller underlåtelse att handla.
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(27)

Medlemsstaterna bör vidta åtgärder för att uppmuntra verksamhetsutövarna att teckna lämpliga
försäkringar eller utnyttja andra former av ekonomisk säkerhet samt främja utvecklandet av
instrument och marknader för ekonomiska säkerheter för att få ett effektivt skydd mot de
ekonomiska skyldigheter som följer av detta direktiv.

(28)

Om en miljöskada påverkar eller sannolikt kommer att påverka flera medlemsstater, bör dessa
medlemsstater samarbeta för att säkerställa att det vidtas lämpliga och effektiva åtgärder för att
förebygga eller avhjälpa miljöskadan. Medlemsstaterna har möjlighet att söka täckning för kostnaderna för förebyggande åtgärder eller hjälpåtgärder.

(29)

Detta direktiv bör inte hindra medlemsstaterna från att behålla eller införa strängare bestämmelser
om förebyggande och avhjälpande av miljöskador, och inte heller från att anta lämpliga bestämmelser för att förhindra dubbel ersättning av kostnaderna i situationer där en behörig myndighet
enligt detta direktiv och en person vars egendom berörs av en miljöskada samtidigt gör sina
anspråk gällande.

(30)

Skador som vållats före utgången av den tidsfrist då direktivet skall vara genomfört bör inte
omfattas av direktivets bestämmelser.

(31)

Medlemsstaterna bör rapportera till kommissionen om de erfarenheter som vunnits vid tillämpningen av detta direktiv, så att kommissionen, med hänsyn till konsekvenserna för en hållbar
utveckling och till framtida miljörisker, kan avgöra om det är lämpligt att genomföra en översyn av
detta direktiv.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Syfte
Syftet med detta direktiv är att fastställa en ram för miljöansvar enligt principen om att förorenaren skall
betala, för att förebygga och avhjälpa miljöskador.

Artikel 2
Definitioner
I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:
1) ”miljöskada”:
a) skador på skyddade arter och naturliga livsmiljöer, dvs. alla skador som har betydande negativa
effekter när det gäller att uppnå eller bibehålla en gynnsam bevarandestatus för sådana livsmiljöer
eller arter; betydelsen av dessa effekter skall bedömas i förhållande till det ursprungliga tillståndet,
med beaktande av kriterierna i bilaga I;
skador på skyddade arter och naturliga livsmiljöer omfattar inte tidigare fastställda negativa effekter
som är en följd av åtgärder som en verksamhetsutövare har vidtagit med de behöriga myndigheternas uttryckliga godkännande i enlighet med genomförandebestämmelserna för artikel 6.3 och
6.4 eller artikel 16 i direktiv 92/43/EEG eller artikel 9 i direktiv 79/409/EEG eller, när det gäller
livsmiljöer och arter som inte omfattas av gemenskapslagstiftningen, i enlighet med motsvarande
bestämmelser i nationell lagstiftning om naturskydd,
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b) skador på vatten, dvs. skador som har betydande negativa effekter på det berörda vattnets
ekologiska, kemiska och/eller kvantitativa status och/eller ekologiska potential, enligt definitionen i
direktiv 2000/60/EG, med undantag för sådana negativa effekter som omfattas av artikel 4.7 i det
direktivet,
c) markskador, dvs. varje markförorening som utgör en betydande risk för att människors hälsa skall
påverkas negativt som följd av direkt eller indirekt införande, i, på eller under mark, av ämnen,
beredningar, organismer eller mikroorganismer.
2) ”skada”: en mätbar negativ förändring av en naturresurs och/eller dess funktioner vilken kan
uppkomma direkt eller indirekt.
3) ”skyddade arter och naturliga livsmiljöer”:
a) arter som avses i artikel 4.2 i direktiv 79/409/EEG eller förtecknas i bilaga I till det direktivet eller
som förtecknas i bilagorna II och IV till direktiv 92/43/EEG,
b) livsmiljöer för de arter som avses i artikel 4.2 i direktiv 79/409/EEG eller förtecknas i bilaga I till
det direktivet eller som förtecknas i bilaga II till direktiv 92/43/EEG, och de naturliga livsmiljötyper
som förtecknas i bilaga I till direktiv 92/43/EEG samt parningsplatser eller rastplatser för de arter
som förtecknas i bilaga IV till direktiv 92/43/EEG, och
c) om en medlemsstat så beslutar, varje livsmiljö eller art som inte finns förtecknad i dessa bilagor
och som medlemsstaten utser för syften som motsvarar dem som avses i dessa båda direktiv.
4) ”bevarandestatus”:
a) för en naturlig livsmiljö: summan av de faktorer som påverkar en naturlig livsmiljö och dess
typiska arter och som på lång sikt kan påverka dess naturliga utbredning, struktur och funktion
samt de typiska arternas överlevnad på lång sikt, antingen inom den del av medlemsstaternas
europeiska territorium som omfattas av fördraget, inom en medlemsstats territorium eller inom
livsmiljöns naturliga utbredningsområde.
En naturlig livsmiljös bevarandestatus anses gynnsam, när
—

dess naturliga utbredningsområde och de delar den täcker inom detta område är stabila eller
ökande,

—

den särskilda struktur och de särskilda funktioner som är nödvändiga för att den skall kunna
bibehållas på lång sikt finns och sannolikt kommer att finnas kvar under en överskådlig
framtid, och

—

bevarandestatusen för dess typiska arter är ”gynnsam” enligt definitionen i led b.

b) för en art: summan av de faktorer som påverkar den berörda arten och som på lång sikt kan
påverka dess populationers naturliga utbredning och mängd, antingen inom den del av medlemsstaternas europeiska territorium som omfattas av fördraget, inom en medlemsstats territorium eller
inom artens naturliga utbredningsområde.
En arts bevarandestatus anses gynnsam, när
—

uppgifter om den berörda artens populationsdynamik visar att arten på lång sikt kommer att
förbli en livskraftig del av sin naturliga livsmiljö,

—

artens naturliga utbredningsområde varken minskar eller sannolikt kommer att minska inom
överskådlig framtid, och

—

det finns och sannolikt kommer att fortsätta att finnas en tillräckligt stor livsmiljö för att
artens populationer skall kunna bevaras på lång sikt.

5) ”vatten”: alla typer av vatten som omfattas av direktiv 2000/60/EG.
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6) ”verksamhetsutövare”: varje fysisk eller juridisk person, privat eller offentlig, som driver eller kontrollerar en yrkesverksamhet eller, om detta följer av nationell lagstiftning, den person till vilken
avgörande ekonomiska befogenheter när det gäller en sådan verksamhets tekniska funktion har
delegerats, inbegripet den person som innehar tillstånd eller godkännande för denna verksamhet
och/eller den person som registrerar eller anmäler en sådan verksamhet.
7) ”yrkesverksamhet”: all verksamhet som bedrivs i samband med en ekonomisk verksamhet, en affär
eller ett företag, oavsett om den är privat eller offentlig eller om den drivs i vinstgivande eller icke
vinstgivande syfte.
8) ”utsläpp”: utsläpp i miljön, som ett resultat av mänsklig verksamhet, av ämnen, beredningar,
organismer eller mikroorganismer.
9) ”överhängande hot om skada”: en tillräcklig sannolikhet för att en miljöskada skall uppkomma inom
en nära framtid.
10) ”förebyggande åtgärder”: åtgärder som vidtas med anledning av en händelse, handling eller försummelse som har framkallat ett överhängande hot om miljöskada, i syfte att förebygga eller minimera
denna skada.
11) ”hjälpåtgärder”: varje åtgärd eller kombination av åtgärder, bland annat begränsnings- eller interimsåtgärder som vidtas för att återställa, sanera eller ersätta skadade naturresurser och/eller försämrade
funktioner eller för att tillhandahålla en motsvarighet till dessa naturresurser eller funktioner i enlighet
med bilaga II.
12) ”naturresurs”: skyddade arter och naturliga livsmiljöer, vatten och mark.
13) ”funktioner” och ”naturresursfunktioner”: de funktioner en naturresurs har till förmån för en annan
naturresurs och/eller allmänheten.
14) ”ursprungligt tillstånd”: det tillstånd som naturresursen och funktionerna skulle ha befunnit sig i vid
skadetillfället om miljöskadan inte hade uppkommit, såvitt kan bedömas på grundval av bästa
tillgängliga information.
15) ”återhämtning”, inklusive ”naturlig återhämtning”: när det gäller vatten, skyddade arter och naturliga
livsmiljöer, de skadade naturresursernas och/eller de försämrade funktionernas återgång till sitt
ursprungliga tillstånd, och, när det gäller markskador, eliminering av alla betydande risker för negativa
effekter på människors hälsa.
16) ”kostnader”: de kostnader som är skäliga med hänsyn till behovet att säkerställa ett korrekt och
effektivt genomförande av detta direktiv, inbegripet kostnaderna för att bedöma miljöskadan, ett
överhängande hot om en sådan skada, handlingsalternativ samt administrativa och rättsliga kostnader,
tillsynskostnader, kostnader för datainsamling och andra allmänna kostnader samt kostnader för
övervakning och kontroll.
Artikel 3
Räckvidd
1.

Detta direktiv skall tillämpas på

a) miljöskador som orsakas av någon av de yrkesverksamheter som förtecknas i bilaga III samt överhängande hot om att sådana skador uppkommer på grund av någon av dessa verksamheter,
b) skador på skyddade arter och naturliga livsmiljöer som orsakas av andra yrkesverksamheter än de som
förtecknas i bilaga III samt överhängande hot om att sådana skador uppkommer på grund av någon av
dessa verksamheter när verksamhetsutövaren har begått ett fel eller en försummelse.
2.
Detta direktiv skall inte påverka tillämpningen av strängare gemenskapslagstiftning som reglerar
utövandet av någon av de verksamheter som omfattas av direktivet, eller tillämpningen av gemenskapslagstiftning som innehåller bestämmelser om behörighetskonflikter.
3.
Utan att det påverkar tillämpningen av relevant nationell lagstiftning, skall detta direktiv inte ge
privata parter rätt till ersättning för en miljöskada eller ett överhängande hot om en sådan skada.
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Artikel 4
Undantag
1.
av

Detta direktiv skall inte omfatta miljöskador eller överhängande hot om sådana skador som orsakas

a) väpnade konflikter, fientligheter, inbördeskrig eller uppror,
b) exceptionella och oundvikliga naturfenomen, som det inte är möjligt att skydda sig mot.
2.
Detta direktiv skall inte tillämpas på miljöskador eller överhängande hot om sådana skador som
uppkommer till följd av tillbud för vilka ansvar eller ersättning omfattas av någon av de internationella
konventioner som finns förtecknade i bilaga IV, inklusive alla eventuella framtida ändringar av dessa, och
som är i kraft i de berörda medlemsstaterna.
3. Detta direktiv skall inte tillämpas på sådana kärntekniska risker, miljöskador eller överhängande hot
om sådana skador som kan orsakas av verksamheter som omfattas av Fördraget om upprättandet av
Europeiska atomenergigemenskapen eller av tillbud eller verksamheter för vilka ansvar eller ersättning
omfattas av något av de internationella instrument som finns förtecknade i bilaga V, inklusive alla
eventuella framtida ändringar av dessa.
4. Detta direktiv skall endast tillämpas på miljöskador eller överhängande hot om sådana skador som
orsakas av en förorening av diffus karaktär, där det är möjligt att fastställa orsakssambandet mellan skadan
och enskilda verksamhetsutövares verksamhet.
5. Detta direktiv skall inte tillämpas på verksamheter vars främsta syfte är att tillhandahålla tjänster åt
det nationella försvaret eller tjäna internationell säkerhet eller vars enda syfte är att skydda mot
naturkatastrofer.

Artikel 5
Förebyggande åtgärder
1.
Om det, innan en miljöskada uppkommit, finns ett överhängande hot om att en sådan skada kan
uppkomma, skall verksamhetsutövaren utan dröjsmål vidta nödvändiga förebyggande åtgärder.
2.
Medlemsstaterna skall vid behov, och i varje fall när ett överhängande hot om miljöskada inte
avvärjts trots de förebyggande åtgärder som verksamhetsutövaren vidtagit, ålägga verksamhetsutövare att så
snart som möjligt underrätta den behöriga myndigheten om alla relevanta aspekter av situationen.
3.

Den behöriga myndigheten får när som helst

a) kräva att verksamhetsutövaren lämnar information om alla överhängande hot om miljöskada eller
misstänkta fall av sådana överhängande hot,
b) kräva att verksamhetsutövaren vidtar nödvändiga förebyggande åtgärder,
c) ge instruktioner till verksamhetsutövaren, vilka skall följas när nödvändiga förebyggande åtgärder vidtas,
eller
d) själv vidta nödvändiga förebyggande åtgärder.
4.
Den behöriga myndigheten skall kräva att förebyggande åtgärder vidtas av verksamhetsutövaren. Om
verksamhetsutövaren inte fullgör de skyldigheter som anges i punkt 1 eller punkt 3 b eller 3 c, inte kan
identifieras eller enligt detta direktiv inte behöver bära kostnaderna, får den behöriga myndigheten själv
vidta dessa åtgärder.
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Artikel 6
Hjälpåtgärder
1.
Om en miljöskada har uppkommit, skall verksamhetsutövaren utan dröjsmål underrätta den behöriga
myndigheten om alla relevanta aspekter av situationen och vidta
a) alla åtgärder som kan genomföras för att omedelbart kontrollera, innesluta, flytta eller på annat sätt
hantera de aktuella förorenande ämnena och/eller alla andra skadefaktorer för att begränsa eller
förhindra ytterligare miljöskada och negativa effekter på människors hälsa eller ytterligare försämring
av funktionerna samt
b) nödvändiga hjälpåtgärder i enlighet med artikel 7.
2.

Den behöriga myndigheten får när som helst

a) kräva att verksamhetsutövaren lämnar kompletterande information om alla skador som har
uppkommit,
b) vidta, kräva att verksamhetsutövaren vidtar eller ge instruktioner till verksamhetsutövaren om alla
genomförbara åtgärder för att omedelbart kontrollera, innesluta, flytta eller på annat sätt hantera de
aktuella förorenande ämnena och/eller andra skadefaktorer för att förhindra ytterligare miljöskada och
negativa effekter på människors hälsa eller ytterligare försämring av funktionerna,
c) kräva att verksamhetsutövaren vidtar nödvändiga hjälpåtgärder,
d) ge instruktioner till verksamhetsutövaren om de nödvändiga hjälpåtgärder som skall vidtas, eller
e) som sista utväg själv vidta nödvändiga hjälpåtgärder.
3.
Den behöriga myndigheten skall kräva att hjälpåtgärder vidtas av verksamhetsutövaren. Om verksamhetsutövaren inte uppfyller kraven i punkt 1 eller 2 b, c eller d, inte kan identifieras eller enligt detta
direktiv inte behöver bära kostnaderna, får den behöriga myndigheten själv vidta dessa åtgärder.

Artikel 7
Fastställande av hjälpåtgärder
1.
Verksamhetsutövarna skall i enlighet med bilaga II fastställa möjliga åtgärder och lägga fram dem för
den behöriga myndigheten för godkännande, såvida inte den behöriga myndigheten har vidtagit åtgärder
enligt artikel 6.2 e och 6.3.
2.
Den behöriga myndigheten skall besluta vilka hjälpåtgärder som skall vidtas i enlighet med bilaga II,
vid behov i samarbete med den berörda verksamhetsutövaren.
3.
Om flera olika miljöskador har uppkommit på ett sådant sätt att den behöriga myndigheten inte kan
sörja för att alla nödvändiga hjälpåtgärder vidtas samtidigt, skall den behöriga myndigheten ha rätt att
besluta vilken miljöskada som skall avhjälpas först.
När den behöriga myndigheten fattar detta beslut skall den bland annat beakta de olika miljöskadornas
art, omfattning och hur allvarliga de är, samt möjligheten till naturlig återhämtning. Risker för människors
hälsa skall också beaktas.
4.
Den behöriga myndigheten skall uppmana de personer som avses i artikel 12.1 och under alla
omständigheter de personer som äger den mark där hjälpåtgärderna skall vidtas att lämna synpunkter som
myndigheten skall beakta.
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Artikel 8
Kostnader för förebyggande åtgärder och hjälpåtgärder
1.
Verksamhetsutövaren skall bära kostnaderna för de förebyggande åtgärder och hjälpåtgärder som
vidtas i enlighet med detta direktiv.
2.
Om inte annat följer av punkterna 3 och 4, skall den behöriga myndigheten från den verksamhetsutövare som orsakat skadan eller det överhängande hotet om skada få ersättning, bland annat genom att
egendom ställs som säkerhet eller genom andra lämpliga garantier, för de kostnader myndigheten haft i
samband med de förebyggande åtgärder eller hjälpåtgärder som vidtagits i enlighet med detta direktiv.
Den behöriga myndigheten får emellertid besluta att inte kräva full ersättning, om kostnaden för detta
skulle bli högre än ersättningsbeloppet eller om verksamhetsutövaren inte kan identifieras.
3.
En verksamhetsutövare skall inte vara skyldig att bära kostnaderna för förebyggande åtgärder eller
hjälpåtgärder som vidtas i enlighet med detta direktiv, om han kan visa att miljöskadan eller det
överhängande hotet om en sådan skada
a) har orsakats av tredje part och uppkom trots att nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtagits, eller
b) är ett resultat av efterlevnaden av tvingande beslut eller anvisningar från en offentlig myndighet, under
förutsättning att beslutet eller anvisningarna inte är en följd av ett utsläpp eller ett tillbud som orsakats
av verksamhetsutövarens egen verksamhet.
I sådana fall skall medlemsstaterna vidta lämpliga åtgärder för att göra det möjligt för verksamhetsutövaren
att få ersättning för de kostnader han åsamkats.
4.
Medlemsstaterna får tillåta att verksamhetsutövaren befrias från att bära kostnaden för hjälpåtgärder
som vidtas i enlighet med detta direktiv, om han kan visa att han inte har begått något fel eller någon
försummelse och att miljöskadan orsakades av
a) ett utsläpp eller en händelse som uttryckligen är tillåten och fullt ut överensstämmer med villkoren i ett
godkännande, som givits i eller enligt tillämpliga nationella lagar och andra författningar, varigenom de
av gemenskapen antagna lagstiftningsåtgärderna enligt bilaga III genomförs, så som de tillämpades vid
tidpunkten för utsläppet eller händelsen,
b) ett utsläpp eller en verksamhet eller ett särskilt sätt att använda en produkt inom ramen för en
verksamhet som enligt den vetenskapliga och tekniska kunskap som fanns tillgänglig när utsläppet eller
verksamheten ägde rum inte ansågs kunna orsaka miljöskador, vilket verksamhetsutövaren skall visa.
5.
De åtgärder som vidtas av den behöriga myndigheten enligt artiklarna 5.3 och 5.4 samt 6.2 och 6.3
skall inte påverka den berörda verksamhetsutövarens ansvar enligt detta direktiv eller tillämpningen av
artiklarna 87 och 88 i fördraget.
Artikel 9
Kostnadsfördelning när skadan vållats av flera parter
Detta direktiv skall inte påverka tillämpningen av nationella bestämmelser angående kostnadsfördelning när
skadan vållats av flera parter, särskilt angående fördelningen av ansvar mellan tillverkaren och användaren
av en produkt.
Artikel 10
Tidsfrist för talan om ersättning för kostnader
Den behöriga myndigheten skall ha rätt att inleda förfaranden om ersättning för kostnader mot den
verksamhetsutövare, eller i förekommande fall tredje part, som har orsakat skadan eller det överhängande
hotet om en sådan skada, i samband med åtgärder som har vidtagits i enlighet med detta direktiv, inom
fem år efter det att åtgärderna har slutförts eller den ansvarige verksamhetsutövaren eller tredje parten har
identifierats.
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Artikel 11
Behörig myndighet

1.
Medlemsstaterna skall utse den eller de behöriga myndigheter som skall svara för utförandet av de
uppgifter som anges i detta direktiv.

2.
Den behöriga myndigheten skall fastställa vilken verksamhetsutövare som har orsakat skadan eller
det överhängande hotet om en sådan skada, bedöma skadans betydelse och bestämma vilka hjälpåtgärder
som skall vidtas med hänvisning till bilaga II. Den behöriga myndigheten skall därför ha rätt att kräva att
den berörda verksamhetsutövaren genomför en egen bedömning samt lämnar de upplysningar och
uppgifter som är nödvändiga.

3.
Medlemsstaterna skall se till att den behöriga myndigheten kan delegera genomförandet av nödvändiga förebyggande åtgärder eller hjälpåtgärder till en tredje part eller kan kräva att en tredje part genomför
sådana åtgärder.

4.
Alla beslut som fattas enligt detta direktiv och i vilka det föreskrivs förebyggande åtgärder eller
hjälpåtgärder skall innehålla en noggrann redovisning av grunderna för beslutet. Den berörda verksamhetsutövaren skall snarast underrättas om sådana beslut och samtidigt informeras om vilka rättsmedel som
står till buds enligt den berörda medlemsstatens lagstiftning och vilka tidsfrister som gäller för överklagande.

Artikel 12
Begäran om åtgärder

1.

Fysiska eller juridiska personer

a) som berörs eller kan antas bli berörda av en miljöskada eller

b) som har ett tillräckligt intresse i miljöbeslut som rör skadan, eller alternativt

c) som hävdar att en rättighet kränkts, när detta utgör en förutsättning enligt en medlemsstats förvaltningsprocessrättsliga lagstiftning,

skall ha rätt att till den behöriga myndigheten rapportera eventuella iakttagelser om miljöskador eller
överhängande hot om sådana skador som de känner till, och begära att den behöriga myndigheten vidtar
åtgärder i enlighet med detta direktiv.

Vad som utgör ”tillräckligt intresse” respektive ”att en rättighet kränkts” skall avgöras av medlemsstaterna.

En icke-statlig organisation som främjar skyddet av miljön och som uppfyller alla krav i den nationella
lagstiftningen skall för detta syfte anses ha ett tillräckligt intresse enligt led b. Sådana organisationer skall
också anses ha rättigheter som kan kränkas enligt led c.

2.
En begäran om åtgärder skall åtföljas av relevanta upplysningar och uppgifter som styrker iakttagelserna om den aktuella miljöskadan.
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3.
När en begäran om åtgärder och åtföljande iakttagelser på ett rimligt sätt ger belägg för att
miljöskada föreligger, skall den behöriga myndigheten beakta alla dessa observationer och framställningar
om åtgärder. Under sådana omständigheter skall den behöriga myndigheten ge den berörda verksamhetsutövaren tillfälle att tillkännage sina egna synpunkter beträffande begäran om åtgärder och åtföljande
observationer.
4.
Den behöriga myndigheten skall snarast möjligt, och i varje fall i enlighet med de tillämpliga
bestämmelserna i nationell lagstiftning, informera de personer enligt punkt 1 som rapporterade sina
iakttagelser till myndigheten om sitt beslut att tillmötesgå eller avslå begäran om åtgärder och skall ange
skälen för detta.
5.
Medlemsstaterna får besluta att inte tillämpa bestämmelserna i punkterna 1 och 4 vid överhängande
hot om skada.
Artikel 13
Prövningsförfaranden
1.
De personer som avses i artikel 12.1 skall ha möjlighet att få den behöriga myndighetens beslut,
handlingar eller underlåtelse att handla enligt detta direktiv prövade i processrättsligt och materiellt
hänseende i domstol eller av något annat oberoende och opartiskt offentligt organ.
2.
Detta direktiv skall inte påverka tillämpningen av bestämmelser i nationell lagstiftning som reglerar
möjligheten till domstolsprövning och enligt vilka alla möjligheter till administrativ prövning skall vara
uttömda innan en rättslig prövning kan komma i fråga.
Artikel 14
Finansiella garantier
1.
Medlemsstaterna skall vidta åtgärder för att främja att lämpliga ekonomiska och finansiella aktörer
utvecklar instrument och marknader för ekonomisk säkerhet, inklusive finansiella mekanismer vid
insolvens, i syfte att verksamhetsutövare skall kunna utnyttja finansiella garantier för att fullgöra sitt
ansvar enligt detta direktiv.
2.
Fem år efter det att detta direktiv trätt i kraft skall kommissionen rapportera till Europaparlamentet och rådet om vilka åtgärder som vidtagits av medlemsstaterna i enlighet med punkt 1.
Om inga lämpliga instrument eller marknader för försäkringar eller andra former av finansiella
garantier inrättats skall kommissionen, mot bakgrund av denna rapport, lägga fram förslag om en
harmoniserad obligatorisk finansiella garanti för skador på vatten och mark som baseras på en
infasningsperiod. Efter en utvärderingsperiod på två år skall dessa bestämmelser utvidgas till att gälla
avhjälpande av miljöskador på skyddade arter och naturliga livsmiljöer.
3.
Den finansiella garantin får begränsas till ett maximibelopp per tillfälle och plats, vilket skall
bestämmas enligt en glidande skala som medlemsstaterna skall fastställa med särskild hänsyn till
verksamhetens risker och den årliga omsättningen.
4.
Medlemsstaterna får besluta att inte tillämpa dessa bestämmelser på sådan verksamhet där
riskerna är små samt får överväga att införa gränsvärden för de försäkringskrav som fastställs i dessa
bestämmelser.
Artikel 15
Samarbete mellan medlemsstaterna
1.
Om en miljöskada påverkar eller sannolikt kommer att påverka flera medlemsstater, skall dessa
samarbeta, inklusive genom ett lämpligt utbyte av information, för att se till att förebyggande åtgärder och,
vid behov, hjälpåtgärder vidtas för att avhjälpa denna miljöskada.
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2.
Om en miljöskada har inträffat, skall den medlemsstat på vars territorium skadan har uppkommit
lämna tillräcklig information till de medlemsstater som kan påverkas.
3.
Om en medlemsstat inom sina gränser konstaterar en skada som har orsakats utanför landets
gränser, kan den rapportera detta till kommissionen och andra berörda medlemsstater. Medlemsstaten kan
lämna rekommendationer till de förebyggande åtgärder eller hjälpåtgärder som skall vidtas och får, i
enlighet med detta direktiv, söka täckning för de kostnader som åsamkats den i samband med att
förebyggande åtgärder och hjälpåtgärder vidtagits.
Artikel 16
Förhållande till nationell rätt
1.
Detta direktiv får inte hindra medlemsstaterna från att behålla eller införa strängare bestämmelser om
förebyggande och avhjälpande av miljöskador, t.ex. om att ytterligare verksamheter skall omfattas av
kraven om förebyggande och avhjälpande åtgärder i detta direktiv, och om identifiering av ytterligare
ansvariga parter.
2.
Detta direktiv får inte hindra medlemsstaterna från att anta lämpliga bestämmelser, exempelvis om
förbud mot dubbel ersättning av kostnader, i situationer där en behörig myndighet enligt detta direktiv
och en person vars egendom berörs av en miljöskada samtidigt gör sina anspråk gällande.
Artikel 17
Tidsmässig tillämpning
Detta direktiv skall inte gälla
—

skador som orsakats av utsläpp, händelser eller tillbud som ägde rum före det datum som avses i
artikel 19.1,

—

skador som orsakats av utsläpp, händelser eller tillbud som ägde rum efter det datum som avses i
artikel 19.1, om dessa härrör från en särskild verksamhet som ägde rum och avslutades före nämnda
datum,

—

sådana skador där mer än 30 år har gått sedan tidpunkten för det utsläpp, de händelser eller det
tillbud som ledde till skadorna.
Artikel 18
Rapporter och översyn

1.
Medlemsstaterna skall rapportera till kommissionen om de erfarenheter som gjorts vid tillämpningen
av detta direktiv senast den … (*). Rapporterna skall innehålla den information och de uppgifter som
anges i bilaga VI.
2.
På grundval härav skall kommissionen lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet före
den … (**), vilken skall innefatta eventuella lämpliga förslag till ändringar.
3.

Rapporten enligt punkt 2 skall innefatta en översyn av

a) tillämpningen av artikel 4.2 och 4.3 när det gäller uteslutning från direktivets räckvidd av föroreningar
vilka omfattas av de internationella instrument som anges i bilagorna IV och V, särskilt mot bakgrund
av de erfarenheter som gjorts inom relevanta internationella forum, t.ex. IMO och Euratom, och
konventioner, och i vilken omfattning dessa instrument har trätt i kraft och/eller har genomförts av
medlemsstaterna och/eller har modifierats, varvid hänsyn skall tas till alla relevanta miljöskador som
orsakats av sådan verksamhet och vilka hjälpåtgärder som vidtagits, och till förhållandet mellan
fartygsägarens ersättningsansvar och oljemottagarens bidrag,
(*) Nio år efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
(**) Tio år efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
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b) tillämpningen av direktivet på miljöskador som orsakats av genetiskt modifierade organismer, särskilt
mot bakgrund av erfarenheterna inom relevanta internationella forum och konventioner, t.ex. konventionen om biologisk mångfald och Cartagenaprotokollet om biosäkerhet, samt resultaten av miljöskador
orsakade av genetiskt modifierade organismer,
c) tillämpningen av direktivet med avseende på skyddade arter och naturliga livsmiljöer,
d) de instrument som kan komma att föras in i bilagorna III, IV och V.
Artikel 19
Genomförande
1.
Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är
nödvändiga för att följa detta direktiv senast den … (**). De skall genast underrätta kommissionen om
detta.
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller
åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter som hur hänvisningen skall göras
skall varje medlemsstat själv utfärda.
2.
Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell
lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv samt en jämförelsetabell över
bestämmelserna i detta direktiv och de nationella bestämmelser som antagits.
Artikel 20
Ikraftträdande
Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.
Artikel 21
Adressater
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i … den

På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

Ordförande

Ordförande

(*) Tre år efter det att detta direktiv har trätt i kraft.

BILAGA I
KRITERIER SOM AVSES I ARTIKEL 2.1 a
Betydelsen av alla skador som har negativa följder när det gäller att uppnå eller bibehålla en gynnsam
bevarandestatus för livsmiljöer eller arter skall bedömas utifrån bevarandestatusen vid tidpunkten för
skadan på dessa arter eller livsmiljöer, deras rekreationsvärde och deras förmåga till återbildning. Betydande
negativa förändringar av det ursprungliga tillståndet bör bedömas med hjälp av mätbara uppgifter såsom
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—

antalet individer, deras täthet eller utbredningsområde,

—

de enskilda individernas eller det skadade områdets roll i förhållande till arterna eller till bevarandet
av livsmiljöer eller arternas eller livsmiljöns sällsynthet (bedöms lokalt, regionalt och på högre nivå,
inbegripet på gemenskapsnivå),

—

arternas förmåga till förökning (enligt den dynamik som är specifik för arten eller populationen i
fråga), dess livskraft eller livsmiljöns förmåga till återbildning (enligt den dynamik som är specifik för
dess karakteristiska arter eller deras populationer),

—

förmågan hos arterna eller livsmiljöerna att, kort tid efter det att skadan har skett, återhämta sig, utan
andra åtgärder än ökade skyddsåtgärder, till ett tillstånd som endast genom artens eller livsmiljöns
dynamik leder till ett tillstånd som bedöms vara likvärdigt med eller bättre än det ursprungliga
tillståndet.

En skada som bevisligen påverkar människors hälsa måste klassificeras som betydande.
Följande skador behöver inte klassificeras som betydande:
—

Negativa variationer som är mindre än de naturliga variationer som betraktas som normala för den
berörda arten eller livsmiljön.

—

Negativa variationer som beror på naturliga orsaker eller som är ett resultat av ingripanden
i samband med den normala förvaltningen av områden, och som är fastställda i protokoll eller
måldokument för den berörda livsmiljön eller som utförts tidigare av ägare eller verksamhetsutövare.

—

Skador på arter eller livsmiljöer för vilka det fastställts att de kommer att återhämta sig, inom en kort
tidsperiod och utan ingripanden, antingen till det ursprungliga tillståndet eller till ett tillstånd som
endast genom artens eller livsmiljöns dynamik leder till ett tillstånd som bedöms vara likvärdigt med
eller bättre än det ursprungliga tillståndet.

BILAGA II

AVHJÄLPANDE AV MILJÖSKADOR

Denna bilaga innehåller en gemensam ram som skall tillämpas för att man skall kunna välja de åtgärder
som är mest lämpliga för att garantera att miljöskador avhjälps.
1.

ATT AVHJÄLPA SKADOR PÅ VATTEN ELLER SKYDDADE ARTER OCH LIVSMILJÖER
Miljöskador på vatten eller skyddade arter och livsmiljöer avhjälps genom att miljön återställs till sitt
ursprungliga tillstånd genom primära, kompletterande och kompenserande hjälpåtgärder enligt
följande:
a) Primär hjälpåtgärd: hjälpåtgärder varigenom skadade naturresurser och/eller funktioner återgår till
eller närmar sig sitt ursprungliga tillstånd,
b) Kompletterande hjälpåtgärd: hjälpåtgärder som avser naturresurser och/eller funktioner vilka skall
komplettera primära hjälpåtgärder som inte resulterat i att skador på naturresurser och/eller
funktioner till fullo har avhjälpts,
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c) Kompenserande hjälpåtgärd: åtgärder som vidtas för att kompensera för tillfälliga förluster av
naturresurser och/eller funktioner som uppstår mellan skadetillfället och till dess primära
hjälpåtgärder har fått full verkan,
d) Tillfälliga förluster: förluster som beror på att de skadade naturresurserna och/eller funktionerna
inte kan utföra sina ekologiska uppgifter eller utnyttjas av andra naturresurser eller allmänheten
förrän de primära eller kompletterande åtgärderna har vidtagits. Det innebär inte ekonomisk
ersättning till allmänheten.
Om primära hjälpåtgärder inte leder till att miljön återställs till sitt ursprungliga tillstånd skall
kompletterande hjälpåtgärder vidtas. Dessutom skall kompenserande hjälpåtgärder vidtas för att
kompensera för tillfälliga förluster.
Att avhjälpa miljöskador i form av skador på vatten eller skyddade arter och livsmiljöer innebär
också undanröjande av alla betydande risker för att människors hälsa påverkas negativt.
1.1.

Mål för avhjälpande av skador
Syftet med primära hjälpåtgärder

1.1.1. Syftet med primära hjälpåtgärder är att de skadade naturresurserna och/eller funktionerna skall
återställas eller närmas till det ursprungliga tillståndet.
Syftet med kompletterande hjälpåtgärder
1.1.2. Om de skadade naturresurserna och/eller funktionerna inte återgår till det ursprungliga tillståndet
skall kompletterande hjälpåtgärder vidtas. Kompletterande hjälpåtgärder syftar till att uppnå en
liknande nivå för naturresurser och/eller funktioner, eventuellt också på en annan plats, som skulle
ha uppnåtts om den skadade platsen hade återställs till sitt ursprungliga tillstånd. Om möjligt och
om så är lämpligt bör den alternativa platsen ha geografisk anknytning till den skadade platsen,
med beaktande av den berörda befolkningens intressen.
Syftet med kompenserande hjälpåtgärder
1.1.3. Kompenserande hjälpåtgärder skall vidtas för att kompensera för tillfälliga förluster av naturresurser
och funktioner i avvaktan på återhämtning. Denna kompensation består av ytterligare förbättringar
av skyddade naturliga livsmiljöer och arter eller vatten antingen på den skadade platsen eller på en
annan plats. Den består inte av ekonomisk ersättning till allmänheten.
1.2.

Fastställande av hjälpåtgärder
Fastställande av primära hjälpåtgärder

1.2.1. Möjligheten skall övervägas att vidta åtgärder för att inom ett kortare tidsperspektiv eller genom
naturlig återhämtning direkt återställa naturresurserna och funktionerna till det ursprungliga tillståndet.
Fastställande av kompletterande och kompenserande hjälpåtgärder
1.2.2. Vid fastställandet av omfattningen av kompletterande och kompenserande hjälpåtgärder skall
användningen av ekvivalensmetoder, där naturresurs jämförs med naturresurs och funktion med
funktion, övervägas först. Enligt dessa metoder skall åtgärder som ger naturresurser och/eller
funktioner av samma typ, kvalitet och mängd som de skadade övervägas först. Om detta inte är
möjligt skall alternativa naturresurser och/eller funktioner tillhandahållas. Minskad kvalitet kan t.ex.
kompenseras genom en ökad mängd hjälpåtgärder.
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1.2.3. I första hand skall ekvivalensmetoder användas där naturresurs jämförs med naturresurs och
funktion med funktion, men om det inte är möjligt skall alternativa värderingsmetoder användas.
Den behöriga myndigheten får föreskriva metod, till exempel ekonomisk värdering, för att fastställa
omfattningen av de nödvändiga kompletterande och kompenserande åtgärderna. Om det är fullt
möjligt att uppskatta värdet av de förlorade naturresurserna och/eller funktionerna, men det inte är
möjligt att inom rimlig tid eller till rimlig kostnad uppskatta värdet av de naturresurser och/eller
funktioner som skall ersätta dessa, kan den behöriga myndigheten välja hjälpåtgärder vars kostnader
motsvarar det uppskattade ekonomiska värdet av de förlorade naturresurserna och/eller funktionerna.
De kompletterande och kompenserande hjälpåtgärderna bör utformas på ett sådant sätt att de ger
ytterligare naturresurser och/eller funktioner som avspeglar tidspreferenserna och tidsprofilen för
hjälpåtgärderna. Till exempel, ju längre tid det tar innan det ursprungliga tillståndet nås, desto mer
hjälpåtgärder skall vidtas (vid i övrigt lika förhållanden).
1.3.

Val av hjälpalternativ

1.3.1. De rimliga hjälpalternativen bör bedömas med användning av bästa tillgängliga teknik på grundval
av följande kriterier:
—

Varje alternativs effekter på allmänhetens hälsa och säkerhet.

—

Kostnaden för att genomföra alternativet.

—

Sannolikheten att varje alternativ skall bli framgångsrikt.

—

I vilken utsträckning varje alternativ bidrar till att förebygga framtida skador och undvika att
ytterligare skador uppstår till följd av genomförandet av alternativet.

—

I vilken utsträckning varje alternativ gynnar naturresursens och/eller funktionens olika komponenter.

—

I vilken utsträckning varje alternativ beaktar de relevanta sociala, ekonomiska och kulturella
önskemålen samt andra relevanta faktorer som är specifika för platsen.

—

Den tid som går åt för att verkningsfullt återställa miljöskadan.

—

I vilken utsträckning varje alternativ leder till att återställa platsen för miljöskadan.

—

Den geografiska anknytningen till den skadade platsen.

1.3.2. Vid bedömningen av de olika hjälpalternativen får sådana primära hjälpåtgärder vidtas som inte helt
återställer det vatten eller den skyddade art eller livsmiljö som skadats till det ursprungliga tillståndet
eller som kräver mer tid. Ett sådant beslut får fattas endast om de naturresurser och/eller funktioner
som går förlorade i det ursprungliga området till följd av beslutet kompenseras genom ökade
kompletterande eller kompenserande åtgärder så att en liknande nivå som tidigare för naturresurser
och/eller funktioner uppnås. Detta är t.ex. fallet om likvärdiga naturresurser och/eller funktioner kan
tillhandahållas till lägre kostnad på en annan plats. Dessa ytterligare hjälpåtgärder skall fastställas i
enlighet med bestämmelserna i avsnitt 1.2.2.
1.3.3. Utan hinder av bestämmelserna i avsnitt 1.3.2 och i enlighet med artikel 7.3 har den behöriga
myndigheten rätt att besluta att inga ytterligare hjälpåtgärder skall vidtas, om
a) de hjälpåtgärder som redan vidtagits säkerställer att det inte längre föreligger någon betydande
risk för människors hälsa, för vatten eller skyddade arter och naturliga livsmiljöer och
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b) kostnaderna för de hjälpåtgärder som bör vidtas för att nå det ursprungliga tillståndet eller
liknande nivå inte står i proportion till de miljöfördelar som skall uppnås.
2.

ATT AVHJÄLPA MARKSKADOR
Erforderliga åtgärder skall vidtas för att minst se till att de förorenande ämnena avlägsnas,
kontrolleras, innesluts eller minskas, så att den förorenade marken, med hänsyn till dess nuvarande
användning eller den vid tidpunkten för skadan godkända framtida användningen, inte längre utgör
någon betydande risk för att människors hälsa påverkas negativt. Bedömningen av om risker
föreligger skall göras genom riskbedömningsförfaranden där man beaktar markens egenskaper och
funktion, typ och koncentration av de skadliga ämnena, preparaten, organismerna eller mikroorganismerna, den fara som dessa utgör och risken för spridning. Markens användning skall
bestämmas genom de planer för markanvändning eller i förekommande fall andra relevanta
bestämmelser som gällde när skadan uppstod.
Om markanvändningen ändras skall alla nödvändiga åtgärder vidtas för att förhindra att människors
hälsa påverkas negativt.
Om det saknas planer för markanvändning eller andra relevanta bestämmelser skall karaktären av
det berörda område där skadan uppstod, med beaktande av områdets förväntade utveckling, vara
avgörande för användningen av det särskilda området.
Möjligheten till naturlig återhämtning, dvs. ett alternativ utan direkta mänskliga ingrepp
i återhämtningsprocessen, skall övervägas.

BILAGA III
VERKSAMHETER SOM AVSES I ARTIKEL 3.1
1. Drift av anläggningar som kräver tillstånd i enlighet med rådets direktiv 96/61/EG av
den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (1).
Detta innebär samtliga verksamheter som förtecknas i bilaga I till direktiv 96/61/EG med undantag för
anläggningar eller delar av anläggningar som används för forskning, utveckling och provning av nya
produkter och processer.
2. Avfallshantering, bl.a. insamling, transport, återvinning och bortskaffande av farligt avfall och annat
avfall, inbegripet övervakning av sådan verksamhet och efterbehandling av deponier, som kräver
tillstånd eller registrering i enlighet med rådets direktiv 75/442/EEG av den 15 juli 1975 om avfall (2)
och 91/689/EEG av den 12 december 1991 om farligt avfall (3).
Denna hantering omfattar bl.a. drift av deponier som omfattas av rådets direktiv 1999/31/EG av
den 26 april 1999 om deponering av avfall (4) och drift av förbränningsanläggningar som omfattas av
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/76/EG av den 4 december 2000 om förbränning av
avfall (5).
I enlighet med detta direktiv får medlemsstaterna besluta att denna hantering inte skall omfatta
spridning inom jordbruket av avloppsslam från reningsverk för avloppsvatten från tätbebyggelse, vilket
behandlats så att det uppnått en godkänd standard.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

257,
194,
377,
182,
332,

10.10.1996, s. 26. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003.
25.7.1975, s. 39. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003.
31.12.1991, s. 20. Direktivet ändrat genom direktiv 94/31/EG (EGT L 168, 2.7.1994, s. 28).
16.7.1999, s. 1. Direktivet ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003.
28.12.2000, s. 91.
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3. Alla utsläpp i inlandsytvatten för vilka det krävs förhandstillstånd enligt rådets direktiv 76/464/EEG av
den 4 maj 1976 om förorening genom utsläpp av vissa farliga ämnen i gemenskapens vattenmiljö (1).

4. Alla utsläpp av ämnen i grundvatten för vilka det krävs förhandstillstånd enligt rådets direktiv 80/68/
EEG av den 17 december 1979 om skydd för grundvatten mot förorening genom vissa farliga
ämnen (2).

5. Utsläpp eller injektering av förorenande ämnen i inlandsytvatten eller grundvatten för vilka det krävs
tillstånd, godkännande eller registrering enligt direktiv 2000/60/EG.

6. Uttag och uppdämning av vatten som kräver förhandstillstånd enligt direktiv 2000/60/EG.

7. Tillverkning, användning, förvaring, bearbetning, ifyllning, utsättning i miljön och transport på plats
av
a) farliga ämnen såsom de definieras i artikel 2.2 i rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967
om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av
farliga ämnen (3),

b) farliga ämnen såsom de definieras i artikel 2.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/
EG av den 31 maj 1999 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om
klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat (4),

c) växtskyddsmedel enligt definitionen i artikel 2.1 i rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991
om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (5),

d) biocidprodukter enligt definitionen i artikel 2.1 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG
av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (6).

8. Transport på väg, järnväg, inre vattenvägar eller sjö- eller lufttransport av sådant farligt eller
förorenande gods som avses i bilaga A till rådets direktiv 94/55/EG av den 21 november 1994 om
tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på väg (7) eller i bilagan till
rådets direktiv 96/49/EG av den 23 juli 1996 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om
transport av farligt gods på järnväg (8) eller enligt definitionen i rådets direktiv 93/75/EEG av
den 13 september 1993 om minimikrav för fartyg som anlöper eller avgår från gemenskapens
hamnar med farligt eller förorenande gods (9).

9. Drift av anläggningar som kräver tillstånd i enlighet med rådets direktiv 84/360/EEG av den 28 juni
1984 om bekämpning av luftförorening från industrianläggningar (10) för utsläpp till luften av sådana
förorenade ämnen som omfattas av det direktivet.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

EGT L 129, 18.5.1976, s. 23. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2000/60/EG.
EGT L 20, 26.1.1980, s. 43. Direktivet ändrat genom direktiv 91/692/EEG (EGT L 377, 31.12.1991, s. 48).
EGT 196, 16.8.1967, s. 1. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 807/2003.
EGT L 200, 30.7.1999, s. 1. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003.
EGT L 230, 19.8.1991, s. 2. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s.
1).
EGT L 123, 24.4.1998, s. 1. Direktivet ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003.
EGT L 319, 12.12.1994, s. 7. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2003/28/EG
(EUT L 90, 8.4.2003, s. 45).
EGT L 235, 17.9.1996, s. 25. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2003/29/EG
(EUT L 90, 8.4.2003, s. 47).
EGT L 247, 5.10.1993, s. 19. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/84/EG
(EGT L 324, 29.11.2002, s. 53).
EGT L 188, 16.7.1984, s. 20. Direktivet ändrat genom direktiv 91/692/EEG (EGT L 377, 31.12.1991, s. 48).
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10. All innesluten användning, även transport, som inbegriper genetiskt modifierade mikroorganismer
såsom de definieras i rådets direktiv 90/219/EEG av den 23 april 1990 om innesluten användning av
genetiskt modifierade mikroorganismer (1).
11. All avsiktlig utsättning i miljön, transport och utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade
organismer såsom de definieras i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG (2).
12. Gränsöverskridande avfallstransporter inom, till eller från Europeiska unionen som kräver ett godkännande eller som är förbjudna enligt rådets förordning (EEG) nr 259/93 av den 1 februari 1993 om
övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapen (3).

(1) EGT L 117, 8.5.1990, s. 1. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003.
(2) EGT L 106, 17.4.2001, s. 1. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 1830/2003 (EUT L 268, 18.10.2003,
s. 24).
(3) EGT L 30, 6.2.1993, s. 1. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2557/2001
(EGT L 349, 31.12.2001, s. 1).

BILAGA IV

INTERNATIONELLA KONVENTIONER SOM AVSES I ARTIKEL 4.2

a) Internationell konvention av den 27 november 1992 om ansvarighet för skada orsakad av förorening
genom olja.
b) Internationell konvention av den 27 november 1992 om upprättandet av en internationell fond för
ersättning av skada orsakad av förorening genom olja.
c) Internationell konvention av den 23 mars 2001 om ansvarighet för skada orsakad av förorening
genom bunkerolja.
d) Internationell konvention av den 3 maj 1996 om ansvar och ersättning för skada i samband med
sjötransport av farliga och skadliga ämnen.
e) Konvention av den 10 oktober 1989 om ansvar för skada i samband med transport av farligt gods på
väg, järnväg eller inre vattenvägar.

BILAGA V

INTERNATIONELLA INSTRUMENT SOM AVSES I ARTIKEL 4.3

a) Pariskonventionen av den 29 juli 1960 om skadeståndsansvar på atomenergins område, och den tillläggskonvention som ingicks i Bryssel den 31 januari 1963.
b) Wienkonventionen av den 21 maj 1963 om ansvarighet för atomskada.
c) Konventionen av den 13 september 1997 om supplerande ersättning för atomskada.
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d) Gemensamt protokoll av den 21 september 1988 rörande tillämpningen av Wienkonventionen och
Pariskonventionen.
e) Brysselkonventionen av den 17 december 1971 om skadeståndsansvar vid sjötransport av atomsubstans.

BILAGA VI

INFORMATION OCH UPPGIFTER SOM AVSES I ARTIKEL 18.1

De nationella rapporter som avses i artikel 18.1 skall omfatta en förteckning över tillfällen då miljöskador
har uppstått och tillfällen med ersättningsansvar enligt detta direktiv. För varje tillfälle skall följande
information och uppgifter anges:
1) Typ av miljöskada, datum då miljöskadan inträffade och/eller upptäcktes och datum då förfaranden
enligt detta direktiv inleddes.
2) Klassificeringskod efter verksamhet för den eller de ersättningsansvariga juridiska personerna (*).
3) Information om huruvida ansvariga parter eller behöriga parter har begärt rättslig prövning. (Uppgift
om kärande och resultatet av prövningen skall anges.)
4) Resultatet av återställandeprocessen.
5) Datum då förfarandena avslutades.
Medlemsstaterna får i sina rapporter ta med annan information och andra uppgifter som de anser
värdefulla för en korrekt bedömning av hur direktivet fungerar, till exempel om följande:
1) Kostnader i samband med sådana hjälpåtgärder och förebyggande åtgärder som avses i detta direktiv:
—

Kostnader som betalats direkt av ansvariga parter, om denna information är tillgänglig.

—

Kostnader som ersatts av ansvariga parter.

—

Kostnader som inte ersatts av ansvariga parter. (Skäl till att ersättningen uteblivit bör anges.)

2) Resultatet av stimulansåtgärderna och genomförandet av de instrument för ekonomisk säkerhet som
används i enlighet med detta direktiv.
3) En bedömning av de ytterligare administrativa kostnader som den offentliga myndigheten ådrar sig
varje år i samband med inrättande och förvaltning av de administrativa strukturer som krävs för att
genomföra och kontrollera efterlevnaden av detta direktiv.

(*) NACE-koden kan användas (rådets förordning (EEG) nr 3037/90 av den 9 oktober 1990 om statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen (EGT L 293, 24.10.1990, s. 1)).
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P5_TA(2003)0576

Europeisk läkemedelsmyndighet ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av
Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande
av en europeisk läkemedelsmyndighet (10949/2/2003 — C5-0463/2003 — 2001/0252(COD))
(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)
Europaparlamentet utfärdar denna resolution
—

med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (10949/2/2003 — C5-0463/2003) (1),

—

med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet (2), en behandling som
avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2001) 404) (3),

—

med beaktande av kommissionens ändrade förslag (KOM(2002) 735) (4),

—

med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

—

med beaktande av artikel 80 i arbetsordningen,

—

med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för miljö, folkhälsa och
konsumentfrågor (A5-0425/2003).

1.

Europaparlamentet föreslår nedanstående ändringar i den gemensamma ståndpunkten.

2.
Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

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

EGT C 297 E, 9.12.2003, s. 1.
Antagna texter, 23.10.2002, P5_TA(2002)0504.
EGT C 75 E, 26.3.2002, s. 189.
Ännu ej offentliggjort i EUT.

P5_TC2-COD(2001)0252
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 17 december 2003 inför
antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2004 om inrättande av
gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95 och
artikel 152.4 b i detta,
med beaktande av kommissionens förslag (1),
med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),
(1) EGT C 75 E, 26.3.2002, s. 189 och EUT (ännu ej offentliggjort).
(2) EUT C 61, 14.3.2003, s. 1.
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efter att ha hört Regionkommittén,
i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (1), och
av följande skäl:
(1)

Enligt artikel 71 i rådets förordning (EEG) nr 2309/93 av den 22 juli 1993 om gemenskapsförfaranden för godkännande för försäljning av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska
läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet (2) skall kommissionen inom
sex år efter det att förordningen trätt i kraft offentliggöra en allmän rapport om de erfarenheter
som vunnits till följd av att de förfaranden som fastställs i den förordningen börjat tillämpas.

(2)

Mot bakgrund av kommissionens rapport om de erfarenheter som vunnits har det visat sig
nödvändigt att förbättra tillämpningen av förfarandena för godkännande för försäljning av läkemedel
i
gemenskapen
samt
att
ändra
vissa
administrativa
förhållanden
vid
Europeiska läkemedelsmyndigheten. Dessutom bör det engelska namnet på myndigheten förenklas
och ändras till European Medicines Agency (Europeiska läkemedelsmyndigheten — nedan kallad
”myndigheten”).

(3)

Det framgår av slutsatserna i ovannämnda rapport att de ändringar som bör göras av det
centraliserade förfarande som inrättades genom förordning (EEG) nr 2309/93 består av korrigeringar av vissa tillämpningsvillkor och anpassningar för att ta hänsyn till den troliga utvecklingen
inom vetenskap och teknik samt Europeiska unionens framtida utvidgning. Av samma rapport
framgår också att de tidigare fastställda allmänna principer som reglerar det centraliserade förfarandet bör behållas.

(4)

Eftersom Europaparlamentet och rådet antagit direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om
upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel (3) och direktiv 2001/82/EG av
den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel (4),
bör samtliga hänvisningar till de kodifierade direktiven i förordning (EEG) nr 2309/93 uppdateras.

(5)

För att skapa klarhet behöver nämnda förordning därför ersättas med en ny förordning.

(6)

Den gemenskapsmekanism för samordning som föregår nationella beslut om högteknologiska
läkemedel, vilken inrättades genom de upphävda gemenskapsbestämmelserna bör bevaras.

(7)

De erfarenheter som gjorts sedan rådets direktiv 87/22/EEG av den 22 december 1986 om
tillnärmning av medlemsstaternas åtgärder vad gäller meddelande av försäljningstillstånd för
högteknologiska läkemedel, särskilt sådana som framställts genom bioteknologi (5) antogs visar att
det behövs ett centraliserat obligatoriskt förfarande för godkännande av högteknologiska läkemedel,
främst sådana som är resultatet av biotekniska processer, för att kunna behålla den höga vetenskapliga nivån på utvärderingen av dessa läkemedel i Europeiska unionen och därigenom bevara
patienternas och läkarnas förtroende för utvärderingen. Detta är särskilt viktigt i samband med
tillkomsten av sådana nya behandlingsmetoder som genterapi och därtill knuten cellterapi samt
xenogen somatisk terapi. Arbetet bör fortsätta i den riktningen främst för att garantera att den inre
marknaden fungerar väl inom läkemedelssektorn.

(1) Europaparlamentets ståndpunkt av den 23 oktober 2002 (EUT C 300 E, 11.12.2003, s. 308), rådets gemensamma
ståndpunkt av den 29 september 2003 (EUT C 297 E, 9.12.2003, s. 1) och Europaparlamentets ståndpunkt av
den 17 december 2003.
(2) EGT L 214, 24.8.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1647/2003 (EUT L 245,
29.9.2003, s. 19).
(3) EGT L 311, 28.11.2001, s. 67. Direktivet senast ändrat genom rådets direktiv 2004/…/EG (se sidan … i detta
nummer av EUT).
(4) EGT L 311, 28.11.2001, s. 1. Direktivet ändrat genom rådets direktiv 2004/…/EG (se sidan … i detta nummer av
EUT).
(5) EGT L 15, 17.1.1987, s. 38. Direktivet upphävt genom direktiv 93/41/EEG (EGT L 214, 24.8.1993, s. 40).
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(8)

För att harmonisera den inre marknaden för nya läkemedel bör detta förfarande också bli
obligatoriskt för särläkemedel och alla humanläkemedel som innehåller en helt ny aktiv substans,
dvs. en substans som ännu inte är godkänd i gemenskapen och vars terapeutiska indikation är
behandling av förvärvat immunbristsyndrom, cancer, neurodegenerativa sjukdomar eller diabetes.
Fyra år efter det att denna förordning har trätt ikraft bör förfarandet också bli obligatoriskt för
humanläkemedel som innehåller en ny aktiv substans och vars terapeutiska indikation är behandling
av autoimmuna sjukdomar och andra immundysfunktioner samt virussjukdomar. Det bör vara
möjligt att se över bestämmelserna i punkt 3 i bilagan via en förenklad beslutsordning tidigast
fyra år efter denna förordnings ikraftträdande.

(9)

Beträffande humanläkemedel bör möjligheten att tillämpa det centraliserade förfarandet också
tillgodoses i de fall då ett gemensamt förfarande tillför patienten ett mervärde. Detta förfarande
bör förbli ett alternativ i fråga om läkemedel som, även om de inte tillhör de tidigare nämnda
kategorierna, ändå innebär en terapeutisk innovation. Det bör även vara möjligt att tillämpa detta
förfarande på läkemedel som, även om de inte är innovativa, kan vara fördelaktiga för samhället
eller patienterna om de från början godkänns på gemenskapsnivå, t.ex. vissa receptfria läkemedel.
Denna möjlighet kan utsträckas till att omfatta generiska läkemedel som godkänts av gemenskapen,
förutsatt att detta inte på något sätt försvagar den harmonisering som uppnåtts vid utvärderingen
av referensläkemedlet eller resultaten av denna utvärdering.

(10)

Beträffande veterinärmedicinska läkemedel bör administrativa åtgärder vidtas för att områdets
särdrag skall kunna beaktas, i synnerhet sådana särdrag som följer av vissa sjukdomars regionala
utbredning. Det centraliserade förfarandet bör vara möjligt att använda för godkännandet av
veterinärmedicinska läkemedel som används i samband med profylaktiska gemenskapsåtgärder mot
epizootier. Möjligheten att använda det centraliserade förfarandet bör behållas för veterinärmedicinska läkemedel som innehåller en ny aktiv substans.

(11)

I fråga om humanläkemedel bör den period under vilken uppgifter som hänför sig till prekliniska
studier och kliniska prövningar åtnjuter skydd vara densamma som enligt direktiv 2001/83/EG. I
fråga om veterinärmedicinska läkemedel bör den period under vilken uppgifter som hänför sig till
prekliniska studier och kliniska prövningar liksom om kontroller av säkerhet och resthalter åtnjuter
skydd vara densamma som enligt direktiv 2001/82/EG.

(12)

För att minska de små och medelstora företagens kostnader för att saluföra läkemedel som godkänts
enligt det centraliserade förfarandet bör det antas bestämmelser som gör det möjligt att sänka
avgifterna, skjuta upp betalningen av avgifterna, överta ansvaret för översättningar och erbjuda dessa
företag administrativt bistånd.

(13)

Med hänsyn till folkhälsan bör beslut om godkännande inom ramen för det centraliserade
förfarandet grundas på objektiva vetenskapliga kriterier som avser läkemedlets kvalitet, säkerhet
och effekt, och inte ekonomiska eller andra faktorer. Medlemsstaterna bör dock i undantagsfall på
det egna territoriet kunna förbjuda användningen av humanläkemedel som strider mot objektivt
definierade principer om allmän ordning och allmän moral. Dessutom får ett veterinärmedicinskt
läkemedel inte godkännas av gemenskapen om dess användning strider mot bestämmelserna inom
ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken eller om det föreslås för en användning som är
förbjuden enligt andra gemenskapsbestämmelser, däribland direktiv 96/22/EG (1).

(1) Rådets direktiv 96/22/EG av den 29 april 1996 om förbud mot användning av vissa ämnen med hormonell och
tyreostatisk verkan samt av β-agonister vid animalieproduktion (EGT L 125, 23.5.1996, s. 3).

C 91 E/256

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Onsdag 17 december 2003

(14)

Det bör fastslås att kriterierna om kvalitet, säkerhet och effekt i direktiven 2001/83/EG och 2001/
82/EG skall tillämpas på läkemedel som godkänns av gemenskapen och det bör vara möjligt att
bedöma risk/nyttaförhållandet för alla läkemedel när de släpps ut på marknaden, när godkännandet
behöver förnyas och närhelst den behöriga myndigheten anser det lämpligt.

(15)

Enligt artikel 178 i fördraget skall gemenskapen beakta de utvecklingspolitiska aspekterna av varje
åtgärd och arbeta för att skapa människovärdiga livsvillkor över hela världen. Läkemedelslagstiftningen bör fortsätta säkerställa att endast effektiva, säkra och kvalitativt oklanderliga läkemedel
exporteras och kommissionen bör överväga att skapa ytterligare incitament till forskning kring
läkemedel mot utbredda tropiska sjukdomar.

(16)

Det bör även fastslås att de etiska kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/20/EG av
den 4 april 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar rörande
tillämpning av god klinisk sed vid kliniska prövningar av humanläkemedel (1) skall tillämpas på
läkemedel som godkänns av gemenskapen. Särskilt i fråga om de kliniska prövningar som genomförs utanför gemenskapen av läkemedel som är avsedda att godkännas i gemenskapen, bör det vid
bedömningen av ansökan om godkännande kontrolleras att dessa prövningar har genomförts enligt
principer för god klinisk sed och etiska krav som är likvärdiga med bestämmelserna i ovannämnda
direktiv.

(17)

Gemenskapen bör förfoga över medel för att kunna göra en vetenskaplig bedömning av läkemedel
som presenteras i enlighet med gemenskapens decentraliserade förfaranden för godkännande. För att
kunna garantera en effektiv harmonisering av medlemsstaternas administrativa beslut avseende
läkemedel som föreslås i enlighet med de decentraliserade förfarandena för godkännande, måste
gemenskapen dessutom ges nödvändiga medel för att lösa tvister mellan medlemsstaterna beträffande läkemedlens kvalitet, säkerhet och effekt.

(18)

Organisation och arbetssätt hos de olika organ som ingår i myndigheten bör utformas med tanke
på behovet av ständig uppdatering av den vetenskapliga sakkunskapen, behovet av samarbete mellan
gemenskapens och medlemsstaternas organ, behovet av ett tillfredsställande deltagande av det civila
samhället samt Europeiska unionens framtida utvidgning. Myndighetens olika organ bör upprätta
och utveckla lämpliga kontakter med berörda parter, särskilt företrädare för patienter samt hälsooch sjukvårdspersonal.

(19)

Myndighetens främsta uppgift bör vara att förse gemenskapens institutioner och medlemsstaterna
med vetenskapliga yttranden av högsta möjliga kvalitet för att de skall kunna utöva sina befogenheter på läkemedelsområdet enligt gemenskapslagstiftningen när det gäller godkännande av och
tillsyn över läkemedel. Först efter det att myndigheten gjort en gemensam vetenskaplig utvärdering
på högsta möjliga nivå av de högteknologiska läkemedlens kvalitet, säkerhet och effekt bör
gemenskapen bevilja ett godkännande för försäljning, och detta bör ske genom ett påskyndat
förfarande som säkerställer ett nära samarbete mellan kommissionen och medlemsstaterna.

(20)

För att säkerställa ett nära samarbete mellan myndigheten och vetenskapsmän i medlemsstaterna
bör det föreskrivas att styrelsens sammansättning skall vara sådan att medlemsstaternas behöriga
myndigheter nära knyts till den övergripande förvaltningen av gemenskapssystemet för godkännande av läkemedel.

(1) EGT L 121, 1.5.2001, s. 34.
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(21)

Myndighetens budget bör utgöras av avgifter som betalas av den privata sektorn och bidrag från
gemenskapens budget för att genomföra gemenskapens politik.

(22)

I punkt 25 i det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och
kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet (1) fastslås det att budgetplanen skall anpassas för att täcka de nya behov som följer av utvidgningen.

(23)

Hela ansvaret för att förbereda myndighetens yttranden i alla frågor som rör humanläkemedel bör
vila på en kommitté för humanläkemedel. När det gäller de veterinärmedicinska läkemedlen bör
ansvaret överlåtas på en kommitté för veterinärmedicinska läkemedel. När det gäller särläkemedel är
detta en uppgift för den kommitté för särläkemedel som inrättats genom Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 141/2000 av den 16 december 1999 om särläkemedel (2). När det
slutligen gäller växtbaserade läkemedel bör ansvaret överlåtas på den kommitté för växtbaserade
läkemedel som inrättats genom direktiv 2001/83/EG.

(24)

Inrättandet av myndigheten gör det möjligt att stärka kommittéernas vetenskapliga roll och
oberoende, framför allt genom inrättandet av ett ständigt tekniskt och administrativt sekretariat.

(25)

De vetenskapliga kommittéerna bör få ett större verksamhetsområde, och deras sammansättning
och arbetssätt moderniseras. De som i framtiden söker godkännande för försäljning bör mer
generellt ges mer omfattande vetenskaplig rådgivning. Dessutom bör det inrättas former för
rådgivning till företagen, särskilt till små och medelstora företag. Kommittéerna bör kunna delegera
vissa av sina utvärderingsuppgifter till ständiga arbetsgrupper bestående av särskilt utsedda vetenskapliga experter, men ändå behålla det fulla ansvaret för de vetenskapliga yttranden som avges.
Förfarandena för förnyad prövning bör anpassas för att bättre garantera sökandenas rättigheter.

(26)

Antalet ledamöter i de vetenskapliga kommittéer som deltar i det centraliserade förfarandet bör
fastställas så att kommittéernas storlek medger ett effektivt arbete även efter Europeiska unionens
utvidgning.

(27)

De vetenskapliga kommittéernas roll bör också stärkas så att myndigheten kan delta aktivt i den
internationella vetenskapliga dialogen och bedriva viss verksamhet som kommer att bli nödvändig
främst då det gäller vetenskaplig harmonisering på internationell nivå och tekniskt samarbete med
Världshälsoorganisationen.

(28)

För att skapa ökad rättslig säkerhet är det dessutom nödvändigt att noga precisera ansvarsområdena
i fråga om bestämmelserna om insyn i myndighetens arbete, att ange vissa villkor för saluföring av
läkemedel som godkänts av gemenskapen, att ge myndigheten befogenhet att kontrollera distributionen av läkemedel som godkänts av gemenskapen och att fastställa påföljder och former för
verkställighet av dessa, i händelse av överträdelse av bestämmelserna i denna förordning eller av
villkoren i de godkännanden som beviljats inom ramen för de förfaranden som fastställs i förordningen.

(29)

Det är också nödvändigt att vidta åtgärder för tillsyn över de läkemedel som godkänts av
gemenskapen och främst för en intensiv övervakning av dessa läkemedels biverkningar inom ramen
för den säkerhetsövervakning som gemenskapen bedriver, så att det säkerställs ett snabbt tillbakadragande från marknaden av alla läkemedel som uppvisar ett negativt risk/nyttaförhållande vid
normal användning.

(1) EGT C 172, 18.6.1999, s. 1.
(2) EGT L 18, 22.1.2000, s. 1.
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(30)

För att effektivisera övervakningen av marknaden bör det vara myndighetens ansvar att samordna
medlemsstaternas säkerhetsövervakning. Det behöver införas ett antal bestämmelser i syfte att
effektivisera och skärpa förfarandena för säkerhetsövervakning, att göra det möjligt för den behöriga
myndigheten att vidta provisoriska nödfallsåtgärder, inklusive ändringar av godkännandet för
försäljning, och slutligen att när som helst ompröva risk/nyttaförhållandet för ett läkemedel.

(31)

Kommissionen bör också ges uppdraget att i nära samarbete med myndigheten och efter samråd
med medlemsstaterna samordna genomförandet av de olika tillsynsuppgifter som medlemsstaterna
utför, särskilt tillhandahållandet av information om läkemedel samt kontroll av efterlevnaden av god
tillverkningssed, god laboratoriesed och god klinisk sed.

(32)

Det är nödvändigt att möjliggöra en samordnad tillämpning av gemenskapsförfarandena för
godkännande av läkemedel och av medlemsstaternas egna förfaranden, som redan i betydande
omfattning har harmoniserats genom direktiven 2001/83/EG och 2001/82/EG. Kommissionen bör
vart tionde år mot bakgrund av vunna erfarenheter se över hur de förfaranden som inrättas genom
denna förordning tillämpas.

(33)

För att särskilt motsvara patienternas berättigade förväntningar och beakta vetenskapens och
behandlingsmetodernas allt snabbare utveckling bör det inrättas snabbare bedömningsförfaranden
för läkemedel av betydande terapeutiskt intresse och förfaranden för erhållande av ett tillfälligt
godkännande på villkor som skall ses över årligen. På humanläkemedlens område bör det också om
möjligt tillämpas ett gemensamt synsätt vad gäller kriterier och villkor för användning av nya
läkemedel av humanitära skäl (”compassionate use”), inom ramen för den nationella lagstiftningen i
de olika medlemsstaterna.

(34)

Medlemsstaterna har utvecklat former för utvärdering av läkemedels relativa effekt med syftet att
positionera ett nytt läkemedel i förhållande till dem som redan finns i samma terapeutiska klass. På
samma sätt betonade rådet i sina slutsatser av den 29 juni 2000 om läkemedel och folkhälsa (1)
vikten av att identifiera läkemedel med terapeutiskt mervärde. Denna utvärdering bör dock inte ske
inom ramen för förfarandet för godkännande för försäljning, där de grundläggande kriterierna bör
behållas. Det bör i samband med detta anges att information skall kunna samlas in beträffande de
metoder som medlemsstaterna tillämpar för att fastställa den terapeutiska vinsten med varje nytt
läkemedel.

(35)

I likhet med vad som nu föreskrivs i direktiven 2001/83/EG och 2001/82/EG bör gemenskapens
godkännande för försäljning inledningsvis begränsas till fem år, varefter det bör förnyas. Därefter
bör godkännandet för försäljning normalt få obegränsad giltighet. Det bör dessutom föreskrivas att
ett godkännande som inte utnyttjats under tre på varandra följande år, och som alltså inte lett till
att ett läkemedel har släppts ut på marknaden i gemenskapen under den perioden, skall betraktas
som ogiltigt, särskilt för att undvika betungande administration för att upprätthålla sådana
godkännanden. Undantag från denna regel bör emellertid kunna göras när dessa är motiverade av
folkhälsoskäl.

(36)

Läkemedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer kan medföra risker för
miljön. För sådana produkter behöver det föreskrivas att en miljöriskbedömning av samma slag som
föreskrivs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om avsiktlig
utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön (2) skall utföras parallellt med utvärderingen
av produktens kvalitet, säkerhet och effekt inom ramen för gemenskapens gemensamma förfarande.

(1) EGT C 218, 31.7.2000, s. 10.
(2) EGT L 106, 17.4.2001, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/
2003 (EUT L 268, 18.10.2003, s. 24).
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(37)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets
beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av
kommissionens genomförandebefogenheter (1).

(38)

Bestämmelserna i förordning (EG) nr 1647/2003 (2) om ändring av förordning (EEG) nr 2309/93
vad avser budgetmässiga och finansiella bestämmelser för myndigheten och tillgången till myndighetens handlingar bör införlivas helt med denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
AVDELNING I
DEFINITIONER OCH RÄCKVIDD
Artikel 1
Syftet med denna förordning är att inrätta gemenskapsförfaranden för godkännande av, tillsyn över och
säkerhetsövervakning av humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt att inrätta en europeisk
läkemedelsmyndighet (nedan kallad ”myndigheten”).
Bestämmelserna i denna förordning skall inte inverka på de befogenheter som medlemsstaternas myndigheter har i fråga om prissättning på läkemedel eller i fråga om beslut att låta läkemedel omfattas av
nationella sjukkassor eller sjukförsäkringssystem på grundval av hälsorelaterade, ekonomiska och sociala
förhållanden. Medlemsstaterna får själva bland uppgifterna i godkännandet för försäljning välja de
terapeutiska indikationer och de förpackningsstorlekar som täcks av deras socialförsäkringsorgan.
Artikel 2
Definitionerna i artikel 1 i direktiv 2001/83/EG och i artikel 1 i direktiv 2001/82/EG skall gälla för denna
förordning.
Innehavaren av ett godkännande för försäljning av läkemedel som omfattas av denna förordning skall vara
etablerad inom gemenskapen. Innehavaren skall ansvara för att dessa läkemedel släpps ut på marknaden,
oavsett om detta sker genom dennes egen försorg eller via en eller flera personer som utsetts för detta.
Artikel 3
1.
Sådana läkemedel som avses i bilagan får släppas ut på marknaden inom gemenskapen endast om
gemenskapen har beviljat godkännande för försäljning enligt bestämmelserna i denna förordning.
2.
Även sådana läkemedel som inte avses i bilagan kan godkännas för försäljning av gemenskapen i
enlighet med bestämmelserna i denna förordning om
a) läkemedlet innehåller en ny aktiv substans som inte var godkänd i gemenskapen vid denna förordnings
ikraftträdande, eller
b) sökanden påvisar att läkemedlet innebär en väsentlig terapeutisk, vetenskaplig eller teknisk innovation
eller att ett godkännande i enlighet med denna förordning är av intresse för patienterna eller ur
djurhälsosynpunkt på gemenskapsnivå.
Även immunologiska veterinärmedicinska läkemedel mot djursjukdomar som är föremål för profylaktiska
gemenskapsåtgärder kan få ett sådant godkännande.
(1) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
(2) EUT L 245, 29.9.2003, s. 19.
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3.
Ett generiskt läkemedel som motsvarar ett referensläkemedel som godkänts av gemenskapen får
godkännas av medlemsstaternas behöriga myndigheter i enlighet med direktiv 2001/83/EG och
direktiv 2001/82/EG på följande villkor:
a) Ansökan om godkännande skall läggas fram i enlighet med artikel 10 i direktiv 2001/83/EG eller
artikel 13 i direktiv 2001/82/EG.
b) Sammanfattningen av produktens egenskaper skall i alla relevanta avseenden överensstämma med
motsvarande sammanfattning för det av gemenskapen godkända läkemedlet, utom för de delar av
sammanfattningen av produktens egenskaper som handlar om indikationer eller doseringsformer som
fortfarande omfattades av patentlagstiftning vid den tidpunkt då det generiska läkemedlet salufördes.
c) Det generiska läkemedlet skall godkännas under samma namn i alla de medlemsstater där ansökan
ingivits. I denna bestämmelse skall alla språkversioner av det internationella generiska namnet (INNnamnet) anses vara samma namn.
4.
Efter att den behöriga kommittén inom myndigheten har hörts kan bilagan ses över mot bakgrund
av den tekniska och vetenskapliga utvecklingen i syfte att införa nödvändiga ändringar, dock utan att
räckvidden för det centraliserade förfarandet utvidgas. Dessa ändringar skall antas genom det förfarande
som avses i artikel 87.2.

Artikel 4
1.
Ansökningar om det godkännande för försäljning som avses i artikel 3 skall lämnas in till myndigheten.
2.
Gemenskapen skall bevilja och övervaka godkännandena för försäljning av humanläkemedel
i enlighet med avdelning II.
3.
Gemenskapen skall bevilja och övervaka godkännandena för försäljning av veterinärmedicinska
läkemedel i enlighet med avdelning III.
AVDELNING II
GODKÄNNANDE AV OCH TILLSYN ÖVER HUMANLÄKEMEDEL

Kapitel 1
Inlämnande och handläggning av ansökningar — godkännanden
Artikel 5
1.

En kommitté för humanläkemedel inrättas härmed. Den skall ingå i myndigheten.

2.
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 56 eller andra uppgifter som denna kommitté kan
tilldelas genom gemenskapslagstiftningen, skall Kommittén för humanläkemedel ha till uppgift att utarbeta
myndighetens yttranden i alla frågor som rör godtagbarheten av den dokumentation som lämnas in i
enlighet med det centraliserade förfarandet, beviljande, ändring, tillfälligt återkallande eller upphävande av
godkännanden för försäljning av humanläkemedel enligt bestämmelserna i denna avdelning samt säkerhetsövervakning.
3.
På begäran av myndighetens verkställande direktör eller kommissionens företrädare skall Kommittén
för humanläkemedel vidare utarbeta yttranden i alla vetenskapliga frågor som rör utvärderingen av
humanläkemedel. Kommittén skall vederbörligen beakta alla framställningar från medlemsstaterna om
yttranden. Kommittén skall även avge ett yttrande om det uppstår oenighet kring utvärderingen av ett
läkemedel enligt förfarandet för ömsesidigt erkännande. Yttrandet skall göras tillgängligt för allmänheten.
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Artikel 6

1.
Varje ansökan om godkännande av humanläkemedel skall särskilt och uttömmande innefatta upplysningar och handlingar som anges i artikel 8.3, artiklarna 10, 10a, 10b eller 11 i direktiv 2001/83/EG
samt i bilaga I till det direktivet. Handlingarna skall innehålla en bekräftelse på att de kliniska prövningar
som utförts med detta läkemedel utanför Europeiska unionen motsvarar de etiska kraven i direktiv 2001/
20/EG. I dessa upplysningar och handlingar skall beaktas att det handlar om ett gemensamt godkännande
för hela gemenskapen och, förutom i undantagsfall med anknytning till varumärkesrätten, ett och samma
namn skall användas för läkemedlet.

Ansökan skall åtföljas av den avgift myndigheten tar ut för att handlägga ansökan.

2.
Om ett humanläkemedel innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer i den mening
som avses i artikel 2 i direktiv 2001/18/EG, skall ansökan åtföljas av
a) en kopia av de behöriga myndigheternas skriftliga medgivande till avsiktlig utsättning av genetiskt
modifierade organismer i miljön i forsknings- och utvecklingssyfte i enlighet med del B i direktiv 2001/
18/EG eller del B i rådet direktiv 90/220/EEG av den 23 april 1990 om avsiktlig utsättning av
genetiskt modifierade organismer i miljön (1),

b) fullständig teknisk dokumentation till stöd för de uppgifter som krävs i bilagorna III och IV till
direktiv 2001/18/EG,

c) en miljöriskbedömning enligt principerna i bilaga II till direktiv 2001/18/EG, samt

d) resultaten från alla undersökningar som gjorts i forsknings- eller utvecklingssyfte.

Artiklarna 13–24 i direktiv 2001/18/EG skall inte tillämpas på humanläkemedel som innehåller eller
består av genetiskt modifierade organismer.

3.
Myndigheten skall se till att Kommittén för humanläkemedel avger sitt yttrande inom 210 dagar
efter det att en giltig ansökan inkommit.

Fristen för prövningen av de vetenskapliga uppgifterna i handlingarna för ansökan om godkännande för
försäljning får inte underskrida 80 dagar, utom i de fall rapportören och medrapportören förklarar sig ha
avslutat sin utvärdering tidigare.

Ovannämnda kommitté får på basis av en vederbörligt motiverad begäran kräva att perioden för
prövningen av de vetenskapliga uppgifterna i ansökningshandlingarna skall förlängas.

I fråga om humanläkemedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer skall
ovannämnda kommitté i sitt yttrande ta hänsyn till kraven på miljösäkerhet i direktiv 2001/18/EG. Vid
prövningen av ansökningar om godkännande för försäljning av humanläkemedel som innehåller eller
består av genetiskt modifierade organismer skall rapportören genomföra nödvändiga samråd med de organ
som gemenskapen eller medlemsstaterna har inrättat i enlighet med direktiv 2001/18/EG.

4.
Kommissionen skall i samråd med myndigheten, medlemsstaterna och berörda parter upprätta
utförliga riktlinjer för en ansökans utformning.
(1) EGT L 117, 8.5.1990, s. 15. Direktivet upphävt genom direktiv 2001/18/EG, men fortsätter att ha viss rättslig verkan.
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Artikel 7
När Kommittén för humanläkemedel utarbetar sitt yttrande
a) skall den kontrollera att de upplysningar och handlingar som inlämnats i enlighet med artikel 6
uppfyller kraven i direktiv 2001/83/EG och undersöka om villkoren för att bevilja ett godkännande för
försäljning enligt denna förordning är uppfyllda,
b) får den begära att ett officiellt laboratorium för läkemedelskontroller eller ett annat laboratorium som
en medlemsstat har utsett för detta ändamål prövar humanläkemedlet, utgångsmaterialen och i
förekommande fall mellanprodukter eller andra beståndsdelar för att förvissa sig om att de kontrollmetoder som tillverkaren har tillämpat och beskrivit är tillfredsställande,
c) får den anmoda sökanden att inom en viss tid lämna kompletterande upplysningar. Om ovannämnda
kommitté utnyttjar denna möjlighet skall tidsfristen enligt artikel 6.3 första stycket tillfälligt upphöra att
löpa till dess att de kompletterande upplysningarna inkommit. Tidsfristen skall också upphöra att löpa
under den tid som medges sökanden för att utarbeta muntliga eller skriftliga förklaringar.
Artikel 8
1.
På skriftlig begäran från Kommittén för humanläkemedel skall en medlemsstat tillhandahålla
information av vilken det framgår att en läkemedelstillverkare eller den som importerar ett läkemedel
från tredje land har förutsättningar att tillverka läkemedlet och/eller företa nödvändiga kontroller enligt de
upplysningar och handlingar som lämnats i enlighet med artikel 6.
2.
Om ovannämnda kommitté anser det nödvändigt för att fullgöra sin prövning av ansökan, får den
kräva att sökanden låter den anläggning där läkemedlet tillverkas bli föremål för en särskild inspektion.
Sådana inspektioner kan göras utan förvarning.
Inspektionen skall genomföras inom den tidsfrist som anges i artikel 6.3 första stycket av inspektörer från
medlemsstaten med lämplig kompetens; de får åtföljas av en rapportör eller av en expert som utses av
kommittén.
Artikel 9
1.
Myndigheten skall skyndsamt underrätta sökanden om Kommittén för humanläkemedel i sitt
yttrande finner att
a) ansökan inte uppfyller kriterierna för godkännande i denna förordning,
b) den sammanfattning av produktens egenskaper som sökanden föreslagit bör ändras,
c) produktens märkning eller bipacksedel inte stämmer överens med avdelning V i direktiv 2001/83/EG,
d) godkännandet endast kan beviljas med förbehåll för villkoren i artikel 14.7 och 14.8.
2.
Inom 15 dagar efter att ha mottagit det yttrande som avses i punkt 1 får sökanden skriftligen
underrätta myndigheten om sin önskan att begära en förnyad prövning av yttrandet. I sådana fall skall
sökanden utförligt redovisa skälen för sin begäran till myndigheten inom 60 dagar efter det att yttrandet
mottogs.
Ovannämnda kommitté skall inom 60 dagar efter att ha mottagit skälen till begäran göra en förnyad
prövning av sitt yttrande i enlighet med villkoren i artikel 62.1 fjärde stycket. Skälen till övervägandena
skall bifogas det slutliga yttrandet.
3.
Inom 15 dagar efter det att kommitténs slutliga yttrandet antagits, skall myndigheten överlämna det
till kommissionen, medlemsstaterna och sökanden, tillsammans med en rapport med en redovisning av
kommitténs bedömning av läkemedlet samt skälen för kommitténs överväganden.
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4.
Om yttrandet tillstyrker ett godkännande för försäljning av läkemedlet skall följande handlingar
bifogas yttrandet:
a) Ett förslag till sammanfattning av produktens egenskaper enligt artikel 11 i direktiv 2001/83/EG.
b) Uppgifter om eventuella villkor eller begränsningar som bör gälla för tillhandahållande eller användning
av det aktuella läkemedlet, inklusive villkoren för att läkemedlet får göras tillgängligt för patienter, i
enlighet med kriterierna i avdelning VI i direktiv 2001/83/EG.
c) Uppgifter om eventuella rekommenderade villkor eller begränsningar avseende en säker och effektiv
användning av läkemedlet.
d) Sökandens förslag till märkning och bipacksedel, utformat på det sätt som föreskrivs i avdelning V i
direktiv 2001/83/EG.
e) Utredningsprotokollet.
Artikel 10
1.
Inom 15 dagar efter mottagandet av yttrandet enligt artikel 5.2 skall kommissionen utarbeta ett
förslag till beslut i fråga om ansökan.
Om förslaget till beslut tillstyrker ett godkännande för försäljning, skall det åtföljas av eller hänvisa till de
handlingar som nämns i artikel 9.4 a–9.4 d.
Om förslaget till beslut inte följer myndighetens yttrande skall kommissionen bifoga en utförlig förklaring
av skälen till avvikelserna.
Förslaget till beslut skall meddelas medlemsstaterna och sökanden.
2.
Kommissionen skall fatta ett slutligt beslut i enlighet med förfarandet i artikel 87.3 och detta skall
ske inom 15 dagar efter det att förfarandet har avslutats.
3.
Den ständiga kommitté för humanläkemedel som avses i artikel 87.1 skall anpassa sin arbetsordning
med beaktande av de uppgifter som kommittén åläggs genom denna förordning.
Anpassningen skall omfatta följande:
a) Den ovannämnda ständiga kommitténs yttrande skall lämnas skriftligt.
b) Medlemsstaterna skall ha 22 dagar på sig att till kommissionen lämna skriftliga synpunkter på förslaget
till beslut. Om beslutet är brådskande får dock ordföranden fastställa en kortare tidsfrist, med hänsyn
till hur brådskande frågan är. Denna tidsfrist får endast i undantagsfall vara kortare än fem dagar.
c) Medlemsstaterna får skriftligen och med angivande av utförliga skäl begära att det förslag till beslut
som avses i punkt 1 diskuteras av den ovannämnda ständiga kommittén vid ett plenarsammanträde.
4.
Om kommissionen anser att en medlemsstats skriftliga synpunkter ger upphov till sådana nya viktiga
frågor av vetenskaplig eller teknisk art som inte behandlas i myndighetens yttrande, skall ordföranden
avbryta förfarandet och hänskjuta ansökan till myndigheten för vidare behandling.
5.
De bestämmelser som krävs för att genomföra punkt 4 skall antas av kommissionen i enlighet med
förfarandet i artikel 87.2.
6.

Myndigheten skall tillhandahålla de handlingar som nämns i artikel 9.4 a–9.4 d.
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Artikel 11
Om en sökande drar tillbaka en ansökan om godkännande för försäljning som lämnats in till myndigheten innan ett yttrande om ansökan har avgivits, skall denne meddela myndigheten skälen till detta.
Myndigheten skall göra informationen tillgänglig för allmänheten och offentliggöra utredningsprotokollet,
om detta finns att tillgå, efter det att alla uppgifter som rör affärshemligheter har utelämnats.

Artikel 12
1.
Ett godkännande för försäljning skall inte beviljas om det efter kontroll av de upplysningar och
handlingar som ingetts i enlighet med artikel 6 visar sig att sökanden inte på ett lämpligt eller
tillfredsställande sätt har kunnat styrka läkemedlets kvalitet, säkerhet eller effekt.
Godkännandet skall inte heller beviljas om upplysningar eller handlingar som sökanden lämnat i enlighet
med artikel 6 inte är korrekta eller om den märkning eller bipacksedel som sökanden föreslagit inte
stämmer överens med avdelning V i direktiv 2001/83/EG.
2.
Om ett godkännande för försäljning inte beviljas av gemenskapen innebär det ett förbud i hela
gemenskapen mot att läkemedlet i fråga släpps ut på marknaden.
3.

Information om alla avslag och skälen för dem skall göras tillgängliga för allmänheten.

Artikel 13
1.
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4.4 i direktiv 2001/83/EG skall ett godkännande för
försäljning som har beviljats i enlighet med denna förordning gälla inom hela gemenskapen. Det skall ge
samma rättigheter och skyldigheter i varje medlemsstat som ett godkännande för försäljning som
medlemsstaten själv har beviljat i enlighet med artikel 6 i direktiv 2001/83/EG.
Godkända humanläkemedel skall registreras i gemenskapens läkemedelsregister och tilldelas ett nummer
som skall anges på förpackningen.
2.
Meddelanden om godkännande för försäljning skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella
tidning med uppgift om bland annat datum för godkännande och registreringsnummer i gemenskapens
läkemedelsregister, eventuellt internationellt generiskt namn (INN-namn) på den aktiva substansen i
läkemedlet, läkemedelsformen och eventuell ATC-kod (Anatomical Therapeutic Chemical Code).
3.
Myndigheten skall omedelbart offentliggöra det utredningsprotokoll om humanläkemedlet som
utarbetats av Kommittén för humanläkemedel och skälen till kommitténs yttrande om att tillstyrka
godkännande efter det att alla uppgifter som rör affärshemligheter har utelämnats.
Det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) skall innehålla en sammanfattning som skall vara så
avfattad att den är lättförståelig för allmänheten. Denna sammanfattning skall bland annat innehålla ett
avsnitt om villkoren för användning av läkemedlet.
4.
Sedan ett godkännande för försäljning beviljats, skall innehavaren av godkännandet informera
myndigheten om datum för humanläkemedlets faktiska marknadsintroduktion i var och en av medlemsstaterna och därvid beakta de olika godkända varianterna av läkemedlet.
Innehavaren skall också meddela myndigheten om saluföringen av läkemedlet upphör tillfälligt eller
permanent. Ett sådant meddelande skall, utom i undantagsfall, göras minst två månader innan saluföringen
av läkemedlet upphör.
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På begäran av myndigheten, särskilt i samband med säkerhetsövervakningen, skall innehavaren av
godkännandet för försäljning ge myndigheten fullständiga upplysningar om försäljningsvolymen för
läkemedlet på gemenskapsnivå, fördelat på medlemsstaterna, samt varje uppgift denne har tillgång till
beträffande förskrivningsvolymer.

Artikel 14
1.
Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 4, 5 och 7 skall ett godkännande för försäljning
vara giltigt under fem år.
2.
Godkännandet för försäljning kan förnyas efter fem år genom att myndigheten gör en ny bedömning
av nytta/riskförhållandet.
Innehavaren av godkännandet för försäljning skall för detta ändamål till myndigheten lämna en konsoliderad version av dokumentationen vad avser kvalitet, säkerhet och effekt, med alla ändringar som införts
efter det att godkännandet beviljats, minst sex månader innan godkännandet för försäljning upphör att
gälla enligt punkt 1.
3.
Efter sitt förnyande skall godkännandet för försäljning gälla utan tidsbegränsning, såvida inte
kommissionen av skäl som är motiverade med hänsyn till säkerhetsövervakningen beslutar om ytterligare
ett femårigt förnyande i enlighet med punkt 2.
4.
Varje godkännande som inte inom tre år leder till att humanläkemedlet faktiskt släpps ut på
marknaden i gemenskapen skall upphöra att gälla.
5.
Om ett godkänt läkemedel som tidigare släppts ut på marknaden under tre på varandra följande år
inte längre faktiskt saluförs, skall godkännandet upphöra att gälla för detta läkemedel.
6.
I undantagsfall och med hänsyn till skyddet av folkhälsan får kommissionen bevilja undantag från
punkterna 4 och 5. Sådana undantag måste vara vederbörligen motiverade.
7.
Efter samråd med sökanden kan ett godkännande beviljas med vissa specifika villkor, som skall
omprövas årligen av myndigheten. Förteckningen över dessa villkor skall göras tillgänglig för allmänheten.
Med avvikelse från punkt 1 skall ett sådant godkännande gälla i ett år, med möjlighet till förlängning.
Bestämmelser för att bevilja ett sådant godkännande skall fastställas i en förordning som antas av
kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 87.2.
8.
I undantagsfall och efter samråd med sökanden får godkännandet beviljas med villkor att sökanden
inför särskilda förfaranden, särskilt i fråga om läkemedlets säkerhet, rapportering till behöriga myndigheter
om alla eventuella tillbud i samband med användningen och åtgärder som skall vidtas. Ett sådant
godkännande får beviljas endast på objektiva och verifierbara grunder och skall bygga på något av de
skäl som anges i bilaga I till direktiv 2001/83/EG. år. Frågan om godkännandets fortsatta giltighetstid skall
sammanhänga med den årliga omprövningen av dessa villkor.
9.
När en ansökan inges om godkännande för försäljning av humanläkemedel som är av stort intresse
för folkhälsan, särskilt när det rör sig om terapeutiska innovationer, får sökanden begära ett snabbare
prövningsförfarande. En sådan begäran skall vara vederbörligen motiverad.
Om Kommittén för humanläkemedel bifaller denna begäran, skall den tidsfrist som anges i artikel 6.3
första stycket minskas till 150 dagar.
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10.
När Kommittén för humanläkemedel antar sitt yttrande, skall den bifoga ett förslag till kriterier för
förskrivning eller användning av humanläkemedlen i enlighet med artikel 70.1 i direktiv 2001/83/EG.

11.
Humanläkemedel som godkänts enligt bestämmelserna i denna förordning skall, utan att det
påverkar lagstiftningen om skydd av den industriella och kommersiella äganderätten, omfattas av en
åttaårig skyddsperiod för uppgifter och ett tioårigt godkännande för försäljning av vilka det sistnämnda
skall förlängas till högst elva år om innehavaren av godkännandet för försäljning under de första åtta åren
av dessa tio år erhåller ett godkännande avseende en eller flera nya terapeutiska indikationer som under
den vetenskapliga utvärdering som föregår humanläkemedlens godkännande anses ha betydande kliniska
fördelar jämfört med befintliga behandlingsmetoder.

Artikel 15

Om ett godkännande beviljas påverkar det inte det civilrättsliga eller straffrättsliga ansvar som tillverkaren
eller innehavaren av godkännandet för försäljning har i enlighet med gällande nationell lagstiftning i
medlemsstaterna.

Kapitel 2
Tillsyn och påföljder

Artikel 16

1.
Sedan ett godkännande har beviljats enligt denna förordning, skall innehavaren av godkännandet för
försäljning av humanläkemedlet med avseende på de tillverknings- och kontrollmetoder som föreskrivs i
artikel 8.3 d och 8.3 h i direktiv 2001/83/EG ta hänsyn till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen
och införa alla de ändringar som visar sig nödvändiga för att läkemedlet skall kunna tillverkas och
kontrolleras enligt allmänt vedertagna vetenskapliga metoder. Innehavaren av godkännandet skall ansöka
om godkännande av dessa ändringar i enlighet med denna förordning.

2.
Innehavaren av godkännandet för försäljning skall skyndsamt till myndigheten, kommissionen och
medlemsstaterna överlämna nya uppgifter som kan medföra ändring i de uppgifter och handlingar som
avses i artikel 8.3, artiklarna 10, 10a, 10b och 11 i direktiv 2001/83/EG eller i bilaga I till detta och i
artikel 9.4 i denna förordning.

Särskilt skall innehavaren skyndsamt underrätta myndigheten, kommissionen och medlemsstaterna om
förbud eller begränsningar som införs av de behöriga myndigheterna i något av de länder där humanläkemedlet saluförs och om eventuella andra nya uppgifter som skulle kunna påverka bedömningen av
nyttan och riskerna med humanläkemedlet i fråga.

För att nytta/riskförhållandet kontinuerligt skall kunna bedömas, får myndigheten när som helst begära att
innehavaren av godkännandet för försäljning överlämnar uppgifter som visar att nytta/riskförhållandet
fortfarande är gynnsamt.

3.
Om innehavaren av godkännandet för försäljning av ett humanläkemedel avser att införa någon
ändring i de uppgifter och handlingar som avses i punkt 2, skall denne inge en ansökan om detta till
myndigheten.

4.
Kommissionen skall efter samråd med myndigheten anta lämpliga bestämmelser för granskning av
ändringar i godkännandena för försäljning genom en förordning i enlighet med förfarandet i artikel 87.2.
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Artikel 17

Sökanden eller innehavaren av ett godkännande för försäljning skall ansvara för att de handlingar och
uppgifter som lämnats in är riktiga.

Artikel 18

1.
Tillsynen över humanläkemedel som tillverkas i gemenskapen skall genomföras av de behöriga
myndigheterna i den eller de medlemsstater som har beviljat det i artikel 40.1 i direktiv 2001/83/EG
angivna tillståndet för tillverkningen av läkemedlet i fråga.

2.
Tillsynen över läkemedel som importeras från tredje land skall genomföras av de behöriga
myndigheterna i den eller de medlemsstater som har beviljat importören det i artikel 40.3 i direktiv 2001/
83/EG angivna tillståndet, såvida inte lämpliga överenskommelser har träffats mellan gemenskapen och
exportlandet om att kontrollerna skall utföras i exportlandet och under förutsättning att tillverkaren
tillämpar standarder för god tillverkningssed som minst motsvarar dem som gäller i gemenskapen.

En medlemsstat får begära bistånd från en annan medlemsstat eller myndigheten.

Artikel 19

1.
Tillsynsmyndigheterna skall vara ansvariga för att för gemenskapens räkning kontrollera att innehavaren av godkännandet för försäljning av humanläkemedlet, tillverkaren eller importören som är etablerad
i gemenskapen uppfyller kraven i avdelningarna IV, IX och XI i direktiv 2001/83/EG.

2.
Om kommissionen, i enlighet med artikel 122 i direktiv 2001/83/EG, får information om allvarliga
meningsskiljaktigheter mellan medlemsstaterna i bedömningen av huruvida innehavaren av godkännandet
för försäljning av humanläkemedlet eller en tillverkare eller importör som är etablerad i gemenskapen
uppfyller kraven i punkt 1, får kommissionen efter samråd med de berörda medlemsstaterna begära att en
inspektör från tillsynsmyndigheten företar en ny inspektion hos innehavaren av godkännandet för försäljning, tillverkaren eller importören. Inspektören skall åtföljas av två inspektörer från medlemsstater som
inte är parter i tvisten eller av två experter som utsetts av Kommittén för humanläkemedel.

3.
Om inte annat följer av överenskommelser som kan ha träffats mellan gemenskapen och tredje land
enligt artikel 18.2 får kommissionen, efter en motiverad begäran från en medlemsstat eller från ovannämnda kommitté, eller på eget initiativ, begära att en tillverkare som är etablerad i ett tredje land
underkastar sig en inspektion.

Inspektionen skall utföras av inspektörer från medlemsstaterna med lämplig kompetens; de får åtföljas av
en rapportör eller en expert som utsetts av ovannämnda kommitté. Inspektörernas rapport skall göras
tillgänglig för kommissionen, medlemsstaterna och ovannämnda kommitté.

Artikel 20

1.
Om tillsynsmyndigheterna eller de behöriga myndigheterna i någon annan medlemsstat anser att
tillverkaren eller importören som är etablerad i gemenskapen inte längre uppfyller sina skyldigheter enligt
avdelning IV i direktiv 2001/83/EG, skall de skyndsamt underrätta Kommittén för humanläkemedel och
kommissionen och därvid utförligt redovisa skälen och föreslå åtgärder.
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Detsamma gäller när en medlemsstat eller kommissionen anser att någon av de åtgärder som anges i
avdelningarna IX och XI i direktiv 2001/83/EG bör vidtas med avseende på läkemedlet i fråga, eller om
ovannämnda kommitté har avgett ett yttrande med motsvarande innebörd i enlighet med artikel 5 i denna
förordning.
2.
Kommissionen skall begära att myndigheten yttrar sig inom en tidsfrist som kommissionen fastställer
med hänsyn till hur brådskande frågan är, för att de åberopade skälen skall kunna prövas. Innehavaren av
godkännandet för försäljning av humanläkemedlet skall i möjligaste mån anmodas att lämna muntliga eller
skriftliga förklaringar.
3.
Kommissionen skall på förslag av myndigheten vidta de tillfälliga åtgärder som krävs, och dessa skall
börja tillämpas omedelbart.
Ett slutligt beslut skall antas inom sex månader i enlighet med förfarandet i artikel 87.3.
4.
Om det är av avgörande betydelse att skyndsamma åtgärder vidtas för att skydda människors hälsa
eller miljön, får en medlemsstat inom sitt territorium på eget initiativ eller på anmodan av kommissionen
tillfälligt förbjuda användningen av ett humanläkemedel som har godkänts i enlighet med denna förordning.
När medlemsstaten handlar på eget initiativ skall den senast följande vardag underrätta kommissionen och
myndigheten om skälen för åtgärden. Myndigheten skall utan dröjsmål underrätta de övriga medlemsstaterna. Kommissionen skall omgående inleda det förfarande som avses i punkterna 2 och 3.
5.
När medlemsstaten gör detta skall den också se till att hälso- och sjukvårdspersonal omgående
informeras om åtgärden och skälen för den. De nätverk som upprättats av yrkesorganisationer kan
användas för detta ändamål. Medlemsstaterna skall informera kommissionen och myndigheten om de
åtgärder som vidtagits i detta syfte.
6.
Det tillfälliga förbud som avses i punkt 4 får bibehållas tills ett slutligt beslut har fattats i enlighet
med förfarandet i artikel 87.3.
7.
Myndigheten skall på begäran informera alla berörda personer om det slutliga beslutet samt göra det
tillgängligt för allmänheten omedelbart efter det att det fattats.

Kapitel 3
Säkerhetsövervakning
Artikel 21
Artikel 106.2 i direktiv 2001/83/EG skall tillämpas med avseende på detta kapitel.
Artikel 22
Myndigheten skall, i nära samarbete med de nationella system för säkerhetsövervakning som upprättats
enligt artikel 102 i direktiv 2001/83/EG, erhålla alla upplysningar om misstänkta biverkningar av
humanläkemedel som har godkänts av gemenskapen i enlighet med denna förordning. Om det är
nödvändigt skall Kommittén för humanläkemedel i enlighet med artikel 5 i denna förordning utarbeta
yttranden om de åtgärder som krävs. Yttrandena skall göras tillgängliga för allmänheten.
De åtgärder som avses i första stycket får innefatta ändringar av det godkännande för försäljning som
beviljats i enlighet med artikel 10. Beslut om åtgärderna skall fattas i enlighet med förfarandet i
artikel 87.3.
Innehavaren av godkännandet för försäljning och medlemsstaternas behöriga myndigheter skall se till att
all relevant information om misstänkta biverkningar av läkemedel som har godkänts i enlighet med denna
förordning kommer till myndighetens kännedom i enlighet med bestämmelserna i denna förordning.
Patienter skall uppmanas att informera hälso- och sjukvårdspersonal om alla eventuella biverkningar.
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Artikel 23

Innehavaren av ett godkännande för försäljning av ett humanläkemedel som beviljats i enlighet med denna
förordning skall fortlöpande och oavbrutet ha till sitt förfogande en person med lämplig kompetens som
svarar för säkerhetsövervakningen.

Denne kvalificerade person skall vara bosatt i gemenskapen och skall ansvara för att
a) upprätta och administrera ett system som garanterar att upplysningar om alla misstänkta biverkningar
som meddelas företagets personal och läkemedelskonsulenter samlas in, bedöms och sammanställs på
ett sådant sätt att de finns tillgängliga på en och samma plats inom gemenskapen,

b) utarbeta de rapporter som avses i artikel 24.3 i enlighet med kraven i denna förordning för
medlemsstaternas behöriga myndigheter och för myndigheten,

c) se till att varje begäran från de behöriga myndigheterna om kompletterande upplysningar som är
nödvändiga för att bedöma riskerna och nyttan med ett läkemedel besvaras fullständigt och snabbt,
med uppgift om i vilken omfattning läkemedlet säljs eller föreskrivs,

d) förse de behöriga myndigheterna med all annan information av vikt för bedömningen av nyttan och
riskerna med ett läkemedel, i synnerhet information om säkerhetsstudier efter godkännandet.

Artikel 24

1.
Innehavaren av godkännandet för försäljning av ett humanläkemedel skall se till att alla misstänkta
allvarliga biverkningar av det läkemedel som godkänts i enlighet med denna förordning, som inträffat i
gemenskapen och anmälts till innehavaren av hälso- och sjukvårdspersonal, registreras och omgående
rapporteras till de medlemsstater där biverkningarna har inträffat, och senast 15 dagar efter det att
informationen mottogs.

Innehavaren av godkännandet för försäljning skall registrera alla andra misstänkta allvarliga biverkningar
som inträffar i gemenskapen i enlighet med den instruktion som avses i artikel 26, som denne rimligen
kan förväntas ha kännedom om, och skall omgående rapportera dessa biverkningar till den behöriga
myndigheten i de medlemsstater där biverkningarna har inträffat samt till myndigheten, och senast
15 dagar efter det att informationen mottogs.

2.
Innehavaren av godkännandet för försäljning av ett humanläkemedel skall se till att alla misstänkta
oförutsedda allvarliga biverkningar liksom varje form av misstänkt överföring av smittämnen via ett
läkemedel som inträffat i tredje land omgående, och senast 15 dagar efter det att upplysningarna mottogs,
rapporteras till medlemsstaterna och myndigheten. Bestämmelser om rapportering av misstänkta oförutsedda biverkningar som inte är allvarliga, oberoende av om de inträffar i gemenskapen eller i tredje land,
skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 87.2.

Uppgifterna om dessa biverkningar skall, utom i undantagsfall, lämnas i form av en rapport som
förmedlas på elektronisk väg och i överensstämmelse med den instruktion som avses i artikel 26.

3.
Innehavaren av godkännandet för försäljning av ett humanläkemedel skall utarbeta detaljerade
register över alla misstänkta biverkningar som inträffat såväl inom som utanför gemenskapen, och som
anmälts till denne av hälso- och sjukvårdspersonal.
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Om inte andra krav har fastställts som villkor för att gemenskapen skall bevilja ett godkännande för
försäljning, skall dessa register, i form av en uppdaterad periodisk säkerhetsrapport, överlämnas till
myndigheten och medlemsstaterna antingen omedelbart efter begäran eller minst var sjätte månad efter
godkännandet fram till utsläppandet på marknaden. Uppdaterade periodiska säkerhetsrapporter skall också
överlämnas omedelbart på begäran eller minst var sjätte månad under de två första åren efter det första
utsläppandet på marknaden i gemenskapen och en gång om året under de två följande åren. Därefter skall
rapporterna överlämnas vart tredje år eller omedelbart på begäran.

Dessa rapporter skall åtföljas av en vetenskaplig utvärdering, särskilt av läkemedlets nytta/riskförhållande.

4.
Kommissionen får föreskriva om ändring av punkt 3 mot bakgrund av erfarenheterna av hur denna
punkt fungerat. Kommissionen skall anta dessa bestämmelser i enlighet med förfarandet i artikel 87.2.

5.
Innehavaren av ett godkännande för försäljning får inte, utan att först eller vid samma tillfälle ha
underrättat myndigheten, ge allmänheten information som rör säkerhetsövervakningen i fråga om dess
godkända läkemedel.

Innehavaren av godkännandet för försäljning skall dock ansvara för att informationen presenteras objektivt
och inte är vilseledande.

Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att se till att innehavare av godkännande för
försäljning som åsidosätter sina skyldigheter kan bli föremål för effektiva, proportionella och avskräckande
påföljder.

Artikel 25

Varje medlemsstat skall se till att alla misstänkta allvarliga biverkningar av ett humanläkemedel, godkänt i
enlighet med denna förordning, som inträffar på dess territorium registreras och rapporteras till myndigheten och till innehavaren av godkännandet för försäljning omgående efter det att biverkningen kommit
till medlemsstatens kännedom, och senast 15 dagar efter mottagandet av upplysningarna.

Myndigheten skall vidarebefordra upplysningarna till de nationella system för säkerhetsövervakning som
upprättats i enlighet med artikel 102 i direktiv 2001/83/EG.

Artikel 26

Kommissionen skall i samråd med myndigheten, medlemsstaterna och berörda parter utarbeta en
instruktion för insamling, kontroll och presentation av rapporter om biverkningar. Den skall särskilt
innehålla rekommendationer för hälso- och sjukvårdspersonal om hur spridning av information om
biverkningar skall kommuniceras.

I överensstämmelse med instruktionen skall innehavarna av godkännanden för försäljning vid översändandet av rapporter om biverkningar använda en internationellt vedertagen medicinsk terminologi.

Myndigheten skall i samråd med medlemsstaterna och kommissionen upprätta ett nätverk för databehandling för att snabbt kunna förmedla upplysningar till gemenskapens behöriga myndigheter i akuta fall som
gäller tillverkningsfel, allvarliga biverkningar samt andra upplysningar om säkerhetsövervakning som gäller
läkemedel som godkänts i enlighet med artikel 6 i direktiv 2001/83/EG. Om dessa uppgifter befunnits
relevanta skall de efter utvärdering göras tillgängliga för allmänheten.
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Under fem år efter det att läkemedlet först släpptes ut på marknaden i gemenskapen får myndigheten
begära att innehavaren av godkännandet för försäljning vidtar åtgärder för att specifika uppgifter om
säkerhetsövervakningen samlas in från vissa patientgrupper. Myndigheten skall ange de skäl som ligger till
grund för denna begäran. Innehavaren av godkännandet för försäljning skall sammanställa och bedöma de
insamlade uppgifterna och överlämna dem till myndigheten för utvärdering.

Artikel 27
Myndigheten skall samarbeta med Världshälsoorganisationen när det gäller internationell säkerhetsövervakning och vidta de åtgärder som krävs för att utan dröjsmål lämna relevanta och tillräckliga upplysningar
till organisationen om åtgärder som vidtagits i gemenskapen och som kan påverka skyddet av folkhälsan i
tredje land, och myndigheten skall sända en kopia av upplysningarna till kommissionen och medlemsstaterna.

Artikel 28
Myndigheten och medlemsstaternas behöriga myndigheter skall samarbeta för att kontinuerligt utveckla
system för säkerhetsövervakning med kapacitet att uppnå en hög standard på folkhälsoskydd för alla
läkemedel, oberoende av hur godkännandet beviljats, inklusive användning av samarbetsmetoder, för att
maximera användningen av tillgängliga resurser inom gemenskapen.

Artikel 29
Alla ändringar som kan komma att krävas för att uppdatera bestämmelserna i detta kapitel för att beakta
den vetenskapliga och tekniska utvecklingen skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 87.2.
AVDELNING III
GODKÄNNANDE AV OCH TILLSYN ÖVER VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDEL

Kapitel 1
Inlämnande och handläggning av ansökningar — godkännanden
Artikel 30
1.

En kommitté för veterinärmedicinska läkemedel inrättas härmed. Den skall ingå i myndigheten.

2.
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 56 och andra uppgifter som denna kommitté kan
tilldelas genom gemenskapslagstiftningen, i synnerhet inom ramen för förordning (EEG) nr 2377/90 (1),
skall Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel ha till uppgift att utarbeta myndighetens yttranden i
alla frågor som rör godtagbarheten av den dokumentation som lämnas in i enlighet med det centraliserade
förfarandet, beviljande, ändring, tillfälligt återkallande eller upphävande av godkännande för försäljning av
veterinärmedicinska läkemedel enligt bestämmelserna i denna avdelning samt säkerhetsövervakning.
3.
På begäran av myndighetens verkställande direktör eller kommissionens företrädare skall Kommittén
för veterinärmedicinska läkemedel vidare utarbeta yttranden i alla vetenskapliga frågor som rör utvärderingen av veterinärmedicinska läkemedel. Kommittén skall vederbörligen beakta alla framställningar från
medlemsstaterna om yttranden. Kommittén skall även avge ett yttrande om det uppstår oenighet kring
bedömningen av ett veterinärmedicinskt läkemedel enligt förfarandet för ömsesidigt erkännande. Yttrandet
skall göras tillgängligt för allmänheten.
(1) Rådets förordning (EEG) nr 2377/90 av den 26 juni 1990 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att
fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt
ursprung (EGT L 224, 18.8.1990, s. 1). Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1029/
2003 (EUT L 149, 17.6.2003, s. 15).
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Artikel 31
1.
Varje ansökan om godkännande av veterinärmedicinska läkemedel skall särskilt och uttömmande
innehålla upplysningar och handlingar som anges i artikel 12.3, artiklarna 13, 13a, 13b och 14 i
direktiv 2001/82/EG samt i bilaga I till detta. I dessa upplysningar och handlingar skall beaktas att det
handlar om ett gemensamt godkännande för hela gemenskapen och, förutom i undantagsfall med
anknytning till varumärkesrätten, att ett och samma namn skall användas för läkemedlet.
Ansökan skall åtföljas av den avgift myndigheten tar ut för att handlägga ansökan.
2.
Om ett veterinärmedicinskt läkemedel innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer i
den mening som avses i artikel 2 i direktiv 2001/18/EG, skall ansökan också åtföljas av
a) en kopia av de behöriga myndigheternas skriftliga medgivande till avsiktlig utsättning av genetiskt
modifierade organismer i miljön i forsknings- och utvecklingssyfte i enlighet med del B i direktiv 2001/
18/EG eller del B i direktiv 90/220/EEG,
b) fullständig teknisk dokumentation till stöd för de uppgifter som krävs i bilagorna III och IV till
direktiv 2001/18/EG,
c) en miljöriskbedömning enligt principerna i bilaga II till direktiv 2001/18/EG, samt
d) resultaten från alla undersökningar som gjorts i forsknings- eller utvecklingssyfte.
Artiklarna 13–24 i direktiv 2001/18/EG skall inte tillämpas på veterinärmedicinska läkemedel som
innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer.
3.
Myndigheten skall se till att Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel avger sitt yttrande inom
210 dagar efter det att en giltig ansökan inkommit.
I fråga om veterinärmedicinska läkemedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer
skall ovannämnda kommitté i sitt yttrande ta hänsyn till kraven på miljösäkerhet i direktiv 2001/18/EG.
Vid prövningen av ansökningar om godkännande för försäljning av veterinärmedicinska läkemedel som
innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer skall rapportören genomföra nödvändiga
samråd med de organ som inrättats av gemenskapen eller medlemsstaterna i enlighet med direktiv 2001/
18/EG.
4.
Kommissionen skall i samråd med myndigheten, medlemsstaterna och berörda parter upprätta
utförliga riktlinjer föransökans utformning.

Artikel 32
1.

När Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel utarbetar sitt yttrande

a) skall den kontrollera att de upplysningar och handlingar som inlämnats i enlighet med artikel 31
uppfyller kraven i direktiv 2001/82/EG och undersöka om villkoren för att bevilja ett godkännande för
försäljning enligt denna förordning är uppfyllda,
b) får den begära att ett officiellt laboratorium för läkemedelskontroller eller ett annat laboratorium som
en medlemsstat har utsett för detta ändamål prövar det veterinärmedicinska läkemedlet, utgångsmaterialen och i förekommande fall mellanprodukter eller andra beståndsdelar för att säkerställa att de
kontrollmetoder som tillverkaren har tillämpat och beskrivit i ansökan är tillfredsställande,

15.4.2004

15.4.2004

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 91 E/273
Onsdag 17 december 2003

c) får den begära att ett referenslaboratorium i gemenskapen, ett officiellt laboratorium för läkemedelskontroller eller ett annat laboratorium som en medlemsstat har anvisat för detta ändamål på grundval
av prover som sökanden lämnat skall kontrollera att den analytiska detektionsmetod som sökanden
föreslagit med stöd av artikel 12.3 j andra strecksatsen i direktiv 2001/82/EG är tillfredsställande och
lämplig för att upptäcka resthalter, främst på nivåer över den av gemenskapen maximalt tillåtna
resthalten enligt förordning (EEG) nr 2377/90,
d) får den anmoda sökanden att inom en viss tid lämna kompletterande upplysningar. Om ovannämnda
kommitté utnyttjar denna möjlighet, skall tidsfristen enligt artikel 31.3 första stycket upphöra att löpa
till dess att de kompletterande upplysningarna inkommit. Tidsfristen skall också upphöra att löpa under
den tid som medges sökanden för att utarbeta muntliga eller skriftliga förklaringar.
2.
Om analysmetoden inte har kontrollerats av något av de ovan nämnda laboratorierna i enlighet med
förfarandena i förordning (EEG) nr 2377/90 skall kontrollen ske i enlighet med denna artikel.

Artikel 33
1.
På skriftlig begäran från Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel skall en medlemsstat tillhandahålla information av vilken det framgår att en tillverkare av veterinärmedicinska läkemedel eller den
som importerar från tredje land har förutsättningar att tillverka det veterinärmedicinska läkemedlet i fråga
och/eller företa nödvändiga kontroller enligt de upplysningar och handlingar som lämnats enligt artikel 31.
2.
Om ovannämnda kommitté anser det nödvändigt för att fullgöra sin prövning av ansökan, får den
kräva att sökanden låter den anläggning där det veterinärmedicinska läkemedlet tillverkas bli föremål för
en särskild inspektion. Sådana inspektioner får göras utan förvarning.
Inspektionen skall utföras inom den tidsfrist som anges i artikel 31.3 första stycket av inspektörer från
medlemsstaten med lämplig kompetens; de får åtföljas av en rapportör eller av en expert som utses av
ovannämnda kommitté.

Artikel 34
1.
Myndigheten skall skyndsamt underrätta sökanden om Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel
i sitt yttrande finner att
a) ansökan inte uppfyller kriterierna för godkännande i denna förordning,
b) sammanfattningen av produktens egenskaper bör ändras,
c) produktens märkning eller bipacksedel inte stämmer överens med avdelning V i direktiv 2001/82/EG,
d) godkännandet bör beviljas med förbehåll för villkoren i artikel 39.7.
2.
Inom 15 dagar efter att ha mottagit det yttrande som avses i punkt 1 kan sökanden skriftligen
underrätta myndigheten om sin önskan att begära en förnyad prövning av yttrandet. I sådana fall skall
sökanden utförligt redovisa skälen för sin begäran till myndigheten inom 60 dagar från mottagandet av
yttrandet.
Ovannämnda kommitté skall inom 60 dagar efter att ha mottagit skälen till begäran göra en förnyad
prövning av sitt yttrande i enlighet med villkoren i artikel 62.1 fjärde stycket. Skälen till övervägandena
skall bifogas det slutliga yttrandet.
3.
Inom 15 dagar efter det att kommitténs slutliga yttrande antagits, skall myndigheten överlämna det
till kommissionen, medlemsstaterna och sökanden, tillsammans med en rapport med en redovisning av
kommitténs bedömning av det veterinärmedicinska läkemedlet samt skälen för kommitténs överväganden.
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4.
Om yttrandet tillstyrker ett godkännande för försäljning av det veterinärmedicinska läkemedlet skall
följande handlingar bifogas yttrandet:
a) Ett förslag till sammanfattning av produktens egenskaper i enlighet med artikel 14 i direktiv 2001/82/
EG; förslaget skall i förekommande fall återspegla skillnader i fråga om veterinärmedicinska förutsättningar i medlemsstaterna.
b) En uppgift om den av gemenskapen maximalt tillåtna resthalten enligt förordning (EEG) nr 2377/90,
om det veterinärmedicinska läkemedlet skall ges till livsmedelsproducerande djur.
c) Uppgifter om eventuella villkor eller begränsningar som bör gälla för tillhandahållande eller användning
av det aktuella veterinärmedicinska läkemedlet, inklusive villkoren för att det veterinärmedicinska
läkemedlet får göras tillgängligt för användare, enligt kriterierna i direktiv 2001/82/EG.
d) Uppgifter om eventuella rekommenderade villkor eller begränsningar avseende en säker och effektiv
användning av läkemedlet.
e) Sökandens förslag till märkning och bipacksedel, utformat på det sätt som föreskrivs i avdelning V i
direktiv 2001/82/EG.
f) Utredningsprotokollet.

Artikel 35
1.
Inom 15 dagar efter mottagandet av det yttrande som avses i artikel 30.2 skall kommissionen
utarbeta ett förslag till beslut i fråga om ansökan.
Om förslaget till beslut tillstyrker ett godkännande för försäljning, skall det åtföljas av eller hänvisa till de
handlingar som nämns i artikel 34.4 a–34.4 e.
Om förslaget till beslut inte följer myndighetens yttrande skall kommissionen bifoga en utförlig förklaring
av skälen till avvikelserna.
Förslaget till beslut skall meddelas medlemsstaterna och sökanden.
2.
Kommissionen skall fatta ett slutligt beslut i enlighet med förfarandet i artikel 87.3 och detta skall
ske inom 15 dagar efter det att det förfarandet har avslutats.
3.
Den ständiga kommitté för veterinärmedicinska läkemedel som avses i artikel 87.1 skall anpassa sin
arbetsordning med beaktande av de uppgifter som kommittén åläggs genom denna förordning.
Anpassningen skall omfatta följande:
a) Den ovannämnda ständiga kommitténs yttrande skall lämnas skriftligt.
b) Medlemsstaterna skall ha 22 dagar på sig att till kommissionen lämna skriftliga synpunkter på förslaget
till beslut. Om beslutet är brådskande kan dock ordföranden fastställa en kortare tidsfrist, med hänsyn
till hur brådskande frågan är. Denna tidsfrist får endast i undantagsfall vara kortare än fem dagar.
c) Medlemsstaterna får skriftligen och med angivande av utförliga skäl begära att det förslag till beslut
som avses i punkt 1 diskuteras av den ovannämnda ständiga kommittén vid ett plenarsammanträde.
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4.
Om kommissionen anser att en medlemsstats skriftliga synpunkter ger upphov till sådana nya viktiga
frågor av vetenskaplig eller teknisk art som inte behandlas i myndighetens yttrande, skall ordföranden
avbryta förfarandet och hänskjuta ansökan till myndigheten för vidare behandling.
5.
De bestämmelser som krävs för att genomföra punkt 4 skall antas av kommissionen i enlighet med
förfarandet i artikel 87.2.
6.

Myndigheten skall tillhandahålla de handlingar som nämns i artikel 34.4 a–34.4 e.

Artikel 36
Om en sökande drar tillbaka en ansökan om godkännande för försäljning som lämnats in till myndigheten innan ett yttrande om ansökan har avgivits, skall denne meddela myndigheten skälen till detta.
Myndigheten skall göra denna information tillgänglig för allmänheten och skall offentliggöra utredningsprotokollet, om detta finns att tillgå, efter det att alla uppgifter som rör affärshemligheter har utelämnats.

Artikel 37
1.
Ett godkännande för försäljning skall inte beviljas om det efter kontroll av de upplysningar och
handlingar som ingetts i enlighet med artikel 31 visar sig att
a) sökanden inte på ett lämpligt och tillfredsställande sätt har kunnat styrka det veterinärmedicinska
läkemedlets kvalitet, säkerhet eller effekt,
b) djurens säkerhet och välbefinnande och/eller konsumenternas säkerhet inte tillräckligt beaktats i fråga
om zootekniska veterinärmedicinska läkemedel och prestationshöjande medel,
c) den av sökanden rekommenderade karenstiden inte är tillräckligt lång för att säkerställa att livsmedel
från behandlade djur inte innehåller resthalter som kan medföra hälsorisker för konsumenterna eller
inte har dokumenterats på ett tillfredsställande sätt,
d) det veterinärmedicinska läkemedlet föreslås för en användning som inte är tillåten enligt andra
bestämmelser i gemenskapsrätten.
Godkännandet skall inte heller beviljas om uppgifter eller handlingar som sökanden lämnat i enlighet med
artikel 31 inte är korrekta eller om den märkning eller bipacksedel som sökanden föreslagit inte stämmer
överens med avdelning V i direktiv 2001/82/EG.
2.
Om ett gemenskapsgodkännande för försäljning inte beviljas, innebär det ett förbud i hela gemenskapen mot att läkemedlet i fråga släpps ut på marknaden.
3.

Information om alla avslag och skälen för dem skall göras tillgängliga för allmänheten.

Artikel 38
1.
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 71 i direktiv 2001/82/EG skall ett godkännande för
försäljning som har beviljats i enlighet med denna förordning gälla inom hela gemenskapen. Det skall ge
samma rättigheter och skyldigheter i varje medlemsstat som ett godkännande för försäljning som
medlemsstaten själv har beviljat i enlighet med artikel 5 i direktiv 2001/82/EG.
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Godkända veterinärmedicinska läkemedel skall registreras i gemenskapens läkemedelsregister och tilldelas
ett nummer som skall anges på förpackningen.
2.
Meddelanden om godkännande för försäljning skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella
tidning med uppgift om bland annat datum för godkännande och registreringsnummer i gemenskapens
läkemedelsregister, eventuellt internationellt generiskt namn (INN-namn) på den aktiva substansen i
läkemedlet, läkemedelsformen och eventuell ATC-veterinärkod (Anatomical Therapeutic Chemical Code).
3.
Myndigheten skall omedelbart offentliggöra det utredningsprotokoll om det veterinärmedicinska
läkemedlet som utarbetats av Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel och skälen till kommitténs
yttrande om att tillstyrka godkännande, efter det att alla uppgifter som rör affärshemligheter har
utelämnats.
Det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) skall innehålla en sammanfattning som skall vara så
avfattad att den är lättförståelig för allmänheten. Denna sammanfattning skall bland annat innehålla ett
avsnitt om villkoren för användning av läkemedlet.
4.
Sedan ett godkännande för försäljning beviljats, skall innehavaren av godkännandet informera
myndigheten om datum för det veterinärmedicinska läkemedlets faktiska marknadsintroduktion i var och
en av medlemsstaterna och därvid beakta de olika godkända försäljningsformerna.
Innehavaren skall också meddela myndigheten om saluföringen av läkemedlet upphör tillfälligt eller
permanent. Ett sådant meddelande skall, utom i undantagsfall, göras minst två månader innan saluföringen
av läkemedlet upphör.
På begäran av myndigheten, särskilt i samband med säkerhetsövervakningen, skall innehavaren av
godkännandet för försäljning lämna fullständiga upplysningar om försäljningsvolymen för läkemedlet på
gemenskapsnivå, fördelat på medlemsstaterna, samt varje uppgift denne har tillgång till beträffande
förskrivningsvolymer.

Artikel 39
1.
Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 4 och 5 skall ett godkännande för försäljning vara
giltigt under fem år.
2.
Godkännandet för försäljning får förnyas efter fem år genom att myndigheten gör en ny bedömning
av nytta/riskförhållandet.
Innehavaren av godkännandet för försäljning skall för detta ändamål till myndigheten lämna en konsoliderad förteckning över alla inlämnade handlingar vad avser kvalitet, säkerhet och effekt, inbegripet alla
ändringar som genomförts efter det att godkännandet beviljats, minst sex månader innan godkännandet
för försäljning upphör att gälla enligt punkt 1. Myndigheten kan när som helst kräva att sökanden skall
lämna in handlingarna som finns i förteckningen.
3.
Ett förnyat godkännande för försäljning skall gälla utan tidsbegränsning, såvida inte kommissionen av
skäl som är motiverade med hänsyn till säkerhetsövervakningen beslutar om ytterligare ett femårigt
förnyande i enlighet med punkt 2.
4.
Varje godkännande som inte inom tre år leder till att det veterinärmedicinska läkemedlet faktiskt
släpps ut på marknaden i gemenskapen skall upphöra att gälla.
5.
Om ett godkänt läkemedel som tidigare släppts ut på marknaden under tre på varandra följande år
inte längre faktiskt saluförs, skall godkännandet upphöra att gälla för detta läkemedel.
6.
I undantagsfall och med hänsyn till skyddet av folk- och/eller djurhälsan får kommissionen bevilja
undantag från bestämmelserna i punkterna 4 och 5. Sådana undantag måste vara vederbörligen motiverade.
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7.
I undantagsfall och efter samråd med sökanden får godkännandet beviljas med villkor att sökanden
inför särskilda förfaranden, särskilt i fråga om läkemedlets säkerhet, rapportering till behöriga myndigheter
om alla eventuella tillbud i samband med användningen och åtgärder som skall vidtas. Ett sådant
godkännande får beviljas endast på objektiva och verifierbara grunder. Frågan om godkännandets fortsatta
giltighetstid skall sammanhänga med den årliga omprövningen av dessa villkor.
8.
När en ansökan inges om godkännande för försäljning av veterinärmedicinska läkemedel som är av
stort intresse, särskilt för djurhälsan och när det rör sig om terapeutiska innovationer, får sökanden begära
ett snabbare prövningsförfarande. En sådan begäran skall vara vederbörligen motiverad.
Om Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel bifaller denna begäran, skall den tidsfrist som anges i
artikel 34.3 första stycket minskas till 150 dagar.
9.
När ovannämnda kommitté antar sitt yttrande, skall den bifoga ett förslag rörande villkoren för
förskrivning eller användning av de veterinärmedicinska läkemedlen.
10.
Veterinärmedicinska läkemedel som godkänts i enlighet med bestämmelserna i denna förordning
skall omfattas av bestämmelserna om skydd som avses i artiklarna 13 och 13a i direktiv 2001/82/EG.

Artikel 40
Om ett godkännande beviljas påverkar det inte det civilrättsliga eller straffrättsliga ansvar som tillverkaren
eller innehavaren av godkännandet för försäljning har i enlighet med gällande nationell lagstiftning i
medlemsstaterna.

Kapitel 2
Tillsyn och påföljder

Artikel 41
1.
Sedan ett godkännande beviljats enligt denna förordning skall innehavaren av godkännandet för
försäljning med avseende på de tillverknings- och kontrollmetoder som föreskrivs i artikel 12.3 d och
12.3 i i direktiv 2001/82/EG ta hänsyn till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen och införa alla de
ändringar som visar sig nödvändiga för att läkemedlet skall kunna tillverkas och kontrolleras enligt allmänt
vedertagna vetenskapliga metoder. Innehavaren av godkännandet skall ansöka om godkännande av dessa
ändringar i enlighet med denna förordning.
2.
Den behöriga myndigheten i en medlemsstat eller myndigheten får kräva att innehavaren av ett
godkännande för försäljning tillhandahåller substanser i tillräckliga kvantiteter för att möjliggöra kontroll
av förekomsten av resthalter av de aktuella veterinärmedicinska läkemedlen i livsmedel av animaliskt
ursprung.
3.
På begäran av den behöriga myndigheten i en medlemsstat eller av myndigheten skall innehavaren av
godkännandet för försäljning tillhandahålla teknisk expertis för att underlätta tillämpningen av den
analytiska metoden för detektion av resthalter av veterinärmedicinska läkemedel vid gemenskapens
referenslaboratorium eller, i förekommande fall, vid de nationella referenslaboratorier som utsetts i enlighet
med rådets direktiv 96/23/EG av den 29 april 1996 om införande av kontrollåtgärder för vissa ämnen
och restsubstanser av dessa i levande djur och i produkter framställda därav (1).
4.
Innehavaren av godkännandet för försäljning skall skyndsamt till myndigheten, kommissionen och
medlemsstaterna överlämna nya uppgifter som kan medföra ändring av de uppgifter eller handlingar som
avses i artikel 12.3, artiklarna 13, 13a, 13b och 14 i direktiv 2001/82/EG, i bilaga I till detta eller i
artikel 34.4 i denna förordning.
(1) EGT L 125, 23.5.1996, s. 10. Direktivet ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).
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Innehavaren av godkännandet för försäljning skall skyndsamt underrätta myndigheten, kommissionen och
medlemsstaterna om förbud eller begränsningar som införs av de behöriga myndigheterna i något av de
länder där det veterinärmedicinska läkemedlet saluförs och om eventuella andra nya uppgifter som skulle
kunna påverka bedömningen av nyttan och riskerna med det veterinärmedicinska läkemedlet i fråga.
För att nytta/riskförhållandet kontinuerligt skall kunna utvärderas, får myndigheten när som helst begära
att innehavaren av godkännandet för försäljning inkommer med uppgifter som visar att nytta/riskförhållandet fortfarande är gynnsamt.
5.
Om innehavaren av godkännandet för försäljning av ett veterinärmedicinskt läkemedel avser att
införa någon ändring i de uppgifter och handlingar som avses i punkt 4, skall ansökan om detta ges in till
myndigheten.
6.
Kommissionen skall efter samråd med myndigheten anta lämpliga bestämmelser för granskning av
ändringar i godkännandena för försäljning genom en förordning i enlighet med förfarandet i artikel 77.2.

Artikel 42
Sökanden eller innehavaren av ett godkännande för försäljning skall ansvara för att de handlingar och
uppgifter som lämnats in är riktiga.

Artikel 43
1.
Tillsynen av veterinärmedicinska läkemedel som tillverkas i gemenskapen skall genomföras av de
behöriga myndigheterna i den eller de medlemsstater som har beviljat det i artikel 44.1 i direktiv 2001/
82/EG angivna tillståndet för tillverkningen av läkemedlet i fråga.
2.
Tillsynen av veterinärmedicinska läkemedel som importeras från tredje land skall genomföras av de
behöriga myndigheterna i den eller de medlemsstater som har beviljat importören det i artikel 44.3 i
direktiv 2001/82/EG angivna tillståndet, såvida inte lämpliga överenskommelser har träffats mellan
gemenskapen och exportlandet om att kontrollerna skall utföras i exportlandet och under förutsättning
att tillverkaren tillämpar standarder för god tillverkningssed som minst motsvarar dem som gäller i
gemenskapen.
En medlemsstat får begära bistånd från en annan medlemsstat eller myndigheten.

Artikel 44
1.
Tillsynsmyndigheterna skall vara ansvariga för att för gemenskapens räkning kontrollera att innehavaren av godkännandet för försäljning av det veterinärmedicinska läkemedlet, tillverkaren eller importören
som är etablerad i gemenskapen uppfyller kraven i avdelningarna IV, VII och VIII i direktiv 2001/82/EG.
2.
Om kommissionen, i enlighet med artikel 90 i direktiv 2001/82/EG, får information om allvarliga
meningsskiljaktigheter mellan medlemsstaterna i bedömningen av huruvida innehavaren av godkännandet
för försäljning av det veterinärmedicinska läkemedlet eller en tillverkare eller importör som är etablerad
inom gemenskapen uppfyller kraven i punkt 1, får kommissionen efter samråd med de berörda
medlemsstaterna begära att en inspektör från tillsynsmyndigheten företar en ny inspektion hos innehavaren av godkännandet för försäljning, tillverkaren eller importören. Inspektören skall åtföljas av två
inspektörer från medlemsstater som inte är parter i tvisten och/eller av två experter som utsetts av
Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel.
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3.
Med förbehåll för överenskommelser som kan ha träffats mellan gemenskapen och tredje land i
enlighet med artikel 43.2 får kommissionen, efter en motiverad begäran från en medlemsstat eller från
ovannämnda kommitté, eller på eget initiativ, begära att en tillverkare som är etablerad i ett tredje land
underkastar sig en inspektion.

Inspektionen skall utföras av inspektörer från medlemsstaten med lämplig kompetens; de får åtföljas av en
rapportör eller en expert som utsetts av ovannämnda kommitté. Inspektörernas rapport skall göras
tillgänglig för kommissionen, medlemsstaterna och ovannämnda kommitté.

Artikel 45

1.
Om tillsynsmyndigheterna eller de behöriga myndigheterna i någon annan medlemsstat anser att
tillverkaren eller importören som är etablerad i gemenskapen inte längre uppfyller sina skyldigheter enligt
avdelning VII i direktiv 2001/82/EG, skall de skyndsamt underrätta Kommittén för veterinärmedicinska
läkemedel och kommissionen och därvid utförligt redovisa skälen och föreslå åtgärder.

Detsamma gäller när en medlemsstat eller kommissionen anser att någon av de åtgärder som anges i
avdelning VIII i direktiv 2001/82/EG bör vidtas med avseende på det veterinärmedicinska läkemedlet i
fråga eller om ovannämnda kommitté har avgett ett yttrande med motsvarande innebörd i enlighet med
artikel 30 i denna förordning.

2.
Kommissionen skall begära att myndigheten yttrar sig inom en tidsfrist som kommissionen fastställer
med hänsyn till hur brådskande frågan är, för att de åberopade skälen skall kunna prövas. Innehavaren av
godkännandet för försäljning av läkemedlet skall i möjligaste mån anmodas att lämna muntliga eller
skriftliga förklaringar.

3.
Kommissionen skall på förslag av myndigheten vidta de tillfälliga åtgärder som krävs, och de skall
börja tillämpas omedelbart.

Ett slutligt beslut skall antas inom sex månader i enlighet med förfarandet i artikel 87.3.

4.
Om det är av avgörande betydelse att skyndsamma åtgärder vidtas för att skydda människors eller
djurs hälsa eller miljön, får en medlemsstat inom sitt territorium på eget initiativ eller på anmodan av
kommissionen tillfälligt förbjuda användningen av ett veterinärmedicinskt läkemedel som har godkänts i
enlighet med denna förordning.

När medlemsstaten handlar på eget initiativ skall den senast följande vardag underrätta kommissionen och
myndigheten om skälen för åtgärden. Myndigheten skall utan dröjsmål underrätta de övriga medlemsstaterna. Kommissionen skall omgående inleda det förfarande som avses i punkterna 2 och 3.

5.
När medlemsstaten gör detta skall den också se till att hälso- och sjukvårdspersonal omgående
informeras om åtgärden och skälen till den. De nätverk som upprättats av yrkesorganisationer får
användas för detta ändamål. Medlemsstaterna skall informera kommissionen och myndigheten om de
åtgärder som vidtagits i detta syfte.

6.
De tillfälliga förbud som avses i punkt 4 får bibehållas tills ett slutligt beslut har fattats i enlighet
med förfarandet i artikel 87.3.

7.
Myndigheten skall på begäran informera alla berörda personer om det slutliga beslutet och göra det
tillgängligt för allmänheten omedelbart efter det att det fattats.
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Kapitel 3
Säkerhetsövervakning

Artikel 46

Artikel 77.2 i direktiv 2001/82/EG skall tillämpas med avseende på detta kapitel.

Artikel 47

Myndigheten skall, i nära samarbete med de nationella system för säkerhetsövervakning som upprättats
enligt artikel 73 i direktiv 2001/82/EG, ta emot alla upplysningar om misstänkta biverkningar av
veterinärmedicinska läkemedel som har godkänts av gemenskapen i enlighet med denna förordning. Om
det är lämpligt skall Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel i enlighet med artikel 30 i denna
förordning utarbeta yttranden om de åtgärder som krävs. Yttrandena skall göras tillgängliga för allmänheten.

Dessa åtgärder får innefatta ändringar av det godkännandet för försäljning som beviljats i enlighet med
artikel 35. Beslut om åtgärderna skall fattas i enlighet med förfarandet i artikel 87.3.

Innehavaren av godkännandet för försäljning och medlemsstaternas behöriga myndigheter skall se till att
all relevant information om misstänkta biverkningar av veterinärmedicinska läkemedel som har godkänts i
enlighet med denna förordning kommer till myndighetens kännedom i enlighet med bestämmelserna i
denna förordning. Djurägare och uppfödare skall uppmuntras att informera hälso- och sjukvårdspersonal
eller behöriga nationella myndigheter med ansvar för säkerhetsövervakning om eventuella biverkningar.

Artikel 48

Innehavaren av ett godkännande för försäljning av ett veterinärmedicinskt läkemedel som beviljats i
enlighet med denna förordning skall alltid ha till sitt förfogande en person med lämplig kompetens som
svarar för säkerhetsövervakningen.

Denna kvalificerade person skall vara bosatt i gemenskapen och skall ansvara för att
a) upprätta och administrera ett system som garanterar att upplysningar om alla misstänkta biverkningar
som meddelas företagets personal och läkemedelskonsulenter samlas in, bedöms och sammanställs på
ett sådant sätt att de finns tillgängliga på en och samma plats inom gemenskapen,

b) utarbeta de rapporter som avses i artikel 49.3 i enlighet med kraven i denna förordning för
medlemsstaternas behöriga myndigheter och myndigheten,

c) se till att varje begäran från de behöriga myndigheterna om kompletterande upplysningar för att
bedöma riskerna och nyttan med ett veterinärmedicinskt läkemedel besvaras fullständigt och snabbt,
med uppgift om i vilken omfattning läkemedlet säljs eller föreskrivs,

d) förse de behöriga myndigheterna med all annan information som är av vikt för bedömningen av nyttan
och riskerna med ett veterinärmedicinskt läkemedel, i synnerhet information om säkerhetsstudier efter
godkännandet, inbegripet uppgifter om giltigheten för karenstiden, bristande förväntad effektivitet eller
potentiella miljöproblem.
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Artikel 49

1.
Innehavaren av godkännandet för försäljning av ett veterinärmedicinskt läkemedel skall se till att alla
misstänkta allvarliga biverkningar, samt alla biverkningar hos människor, av ett veterinärmedicinskt
läkemedel som godkänts i enlighet med bestämmelserna i denna förordning, som inträffat i gemenskapen
och anmälts till innehavaren av hälso- och sjukvårdspersonal, registreras och omgående rapporteras till de
medlemsstater där biverkningarna har förekommit, senast 15 dagar efter det att upplysningarna mottogs.

Innehavaren av godkännandet för försäljning skall registrera alla andra misstänkta allvarliga biverkningar
och alla biverkningar hos människor som inträffar i gemenskapen i enlighet med den instruktion som
avses i artikel 51, som denne rimligen kan förväntas ha kännedom om, och skall omgående rapportera
dessa biverkningar till de medlemsstater där biverkningarna har inträffat samt till myndigheten, och senast
15 dagar efter det att upplysningarna mottogs.

2.
Innehavaren av godkännandet för försäljning av ett veterinärmedicinskt läkemedel skall se till att alla
misstänkta oförutsedda allvarliga biverkningar och biverkningar hos människor liksom varje form av
misstänkt överföring av smittämnen via ett läkemedel som inträffat i tredje land omgående och senast
15 dagar efter det att upplysningarna mottogs, rapporteras till medlemsstaterna och myndigheten.
Bestämmelser om rapportering av misstänkta oförutsedda biverkningar som inte är allvarliga, oberoende
av om de inträffar i gemenskapen eller i tredje land, skall fastställas i enlighet med förfarandet i
artikel 87.2.

Uppgifterna om dessa biverkningar skall, utom i undantagsfall, lämnas i form av en rapport som
förmedlas på elektronisk väg och i överensstämmelse med den instruktion som avses i artikel 51.

3.
Innehavaren av godkännandet för försäljning av det veterinärmedicinska läkemedlet skall utarbeta
detaljerade register över alla misstänkta biverkningar som inträffat såväl inom som utanför gemenskapen,
och som anmälts till honom/henne.

Om inte andra krav har fastställts som villkor för att gemenskapen skall bevilja ett godkännande för
försäljning, skall dessa register, i form av en uppdaterad periodisk säkerhetsrapport, överlämnas till
myndigheten och medlemsstaterna antingen omedelbart efter begäran eller minst var sjätte månad efter
godkännandet fram till utsläppandet på marknaden. Uppdaterade periodiska säkerhetsrapporter skall också
överlämnas omedelbart på begäran eller minst var sjätte månad under de två första åren efter det första
utsläppandet på marknaden i gemenskapen och en gång om året under de två följande åren. Därefter skall
rapporterna överlämnas vart tredje år eller omedelbart på begäran.

Dessa rapporter skall åtföljas av en vetenskaplig utvärdering, särskilt av läkemedlets risk/nyttaförhållande.

4.
Kommissionen får föreskriva om ändring av punkt 3 mot bakgrund av erfarenheterna av hur denna
punkt fungerat. Kommissionen skall anta dessa bestämmelser i enlighet med förfarandet i artikel 87.2.

5.
Innehavaren av ett godkännande för försäljning får inte, utan att först eller vid samma tillfälle
underrättat myndigheten, ge allmänheten information som rör säkerhetsövervakningen i fråga om dess
godkända läkemedel.

Innehavaren av godkännandet för försäljning skall ansvara för att informationen presenteras objektivt och
inte är vilseledande.

Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att se till att innehavare av godkännande för
försäljning som åsidosätter sina skyldigheter kan bli föremål för effektiva, proportionella och avskräckande
påföljder.
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Artikel 50

Varje medlemsstat skall se till att alla misstänkta allvarliga biverkningar, och alla biverkningar hos
människor, av ett veterinärmedicinskt läkemedel som godkänts i enlighet med denna förordning och som
inträffar på dess territorium registreras och rapporteras till myndigheten och till innehavaren av godkännandet för försäljning av det veterinärmedicinska läkemedlet omgående efter det att biverkningen kommit
till medlemsstatens kännedom, och senast 15 dagar efter mottagandet av upplysningarna.

Myndigheten skall vidarebefordra upplysningarna till de nationella system för säkerhetsövervakning som
upprättats i enlighet med artikel 73 i direktiv 2001/82/EG.

Artikel 51

Kommissionen skall i samråd med myndigheten, medlemsstaterna och berörda parter utarbeta en
instruktion för insamling, kontroll och presentation av rapporter om biverkningar. Den skall särskilt
innehålla rekommendationer för hälso- och sjukvårdspersonal om hur spridning av information om
biverkningar skall kommuniceras.

I överensstämmelse med instruktionen skall innehavarna av godkännanden för försäljning vid översändandet av rapporter om biverkningar använda en internationellt vedertagen medicinsk terminologi.

Myndigheten skall i samråd med medlemsstaterna och kommissionen upprätta ett nätverk för databehandling för att snabbt kunna förmedla upplysningar till gemenskapens behöriga myndigheter i akuta fall som
gäller tillverkningsfel, allvarliga biverkningar samt andra upplysningar om säkerhetsövervakning som gäller
veterinärmedicinska läkemedel som godkänts i enlighet med artikel 5 i direktiv 2001/82/EG.

Under fem år efter det att läkemedlet först släpptes ut på marknaden i gemenskapen får myndigheten
begära att innehavaren av godkännandet för försäljning vidtar åtgärder för att specifika uppgifter om
säkerhetsövervakningen samlas in från vissa djurgrupper. Myndigheten skall ange de skäl som ligger till
grund för denna begäran. Innehavaren av godkännandet för försäljning skall sammanställa och bedöma de
insamlade uppgifterna och överlämna dem till myndigheten för utvärdering.

Artikel 52

Myndigheten skall samarbeta med berörda internationella organisationer när det gäller veterinärmedicinsk
säkerhetsövervakning.

Artikel 53

Myndigheten och medlemsstaternas behöriga myndigheter skall samarbeta för att kontinuerligt utveckla
system för säkerhetsövervakning med kapacitet att uppnå en hög skyddsstandard för folkhälsan för alla
läkemedel, oberoende av hur godkännandet beviljats, inklusive användning av samarbetsmetoder, för att
maximera användningen av tillgängliga resurser inom gemenskapen.

Artikel 54

Alla ändringar som kan komma att krävas för att uppdatera bestämmelserna i detta kapitel för att beakta
den vetenskapliga och tekniska utvecklingen skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 87.2.
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AVDELNING IV
EUROPEISKA LÄKEMEDELSMYNDIGHETEN UPPGIFTER OCH ORGANISATION
Kapitel 1
Myndighetens uppgifter
Artikel 55
En europeisk läkemedelsmyndighet inrättas härmed.
Myndigheten skall ansvara för samordningen av de vetenskapliga resurser som medlemsstaterna ställer till
dess förfogande för utvärdering av, tillsyn över och säkerhetsövervakning av läkemedel.
Artikel 56
1.

Myndigheten skall bestå av

a) Kommittén för humanläkemedel, som skall utarbeta myndighetens yttranden i alla frågor som gäller
utvärdering av humanläkemedel,
b) Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel, som skall utarbeta myndighetens yttranden i alla frågor
som gäller utvärdering av veterinärmedicinska läkemedel,
c) Kommittén för särläkemedel,
d) Kommittén för växtbaserade läkemedel,
e) ett sekretariat med uppgift att tekniskt, vetenskapligt och administrativt stödja kommittéerna och svara
för samordningen av deras arbete,
f) en verkställande direktör vars befogenheter fastställs i artikel 64,
g) en styrelse vars befogenheter fastställs i artiklarna 65, 66 och 67.
2.
Kommittéerna i punkt 1 a-1 d får tillsätta ständiga och tillfälliga arbetsgrupper. Kommittéerna i
punkt 1 a och 1 b får tillsätta rådgivande grupper med vetenskapliga experter i samband med utvärdering
av vissa typer av läkemedel eller behandlingar, till vilka kommittén får delegera vissa arbetsuppgifter som
rör utarbetandet av sådana vetenskapliga yttranden som avses i artiklarna 5 och 30.
Vid tillsättandet av arbetsgrupper och rådgivande grupper med vetenskapliga experter skall kommittéerna
enligt den arbetsordning som avses i artikel 61.8 fastställa formerna för
a) utnämningen av ledamöterna i dessa arbetsgrupper och rådgivande grupper med vetenskapliga experter
på grundval av de förteckningar över experter som avses i artikel 62.2 andra stycket, och
b) samrådet med dessa arbetsgrupper och rådgivande grupper med vetenskapliga experter.
3.
Den verkställande direktören skall i nära samråd med Kommittén för humanläkemedel och
Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel införa en administrativ organisation och förfaranden som
möjliggör utveckling av den rådgivning till företag som avses i artikel 57.l n, i synnerhet vad gäller
utvecklingen av nya behandlingsmetoder.
Varje kommitté skall inrätta en ständig arbetsgrupp som uteslutande skall ägna sig åt vetenskaplig
rådgivning till företag.
4.
Kommittén för humanläkemedel och Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel får vid behov
begära rådgivning i viktiga allmänvetenskapliga eller etiska frågor.
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Artikel 57
1.
Myndigheten skall ge medlemsstaterna och gemenskapsinstitutionerna vetenskaplig rådgivning av
högsta kvalitet i alla frågor rörande utvärdering av humanläkemedels och veterinärmedicinska läkemedels
kvalitet, säkerhet och effekt som myndigheten åläggs enligt gemenskapens läkemedelslagstiftning.
I detta syfte skall myndigheten, särskilt genom sina kommittéer, ha till uppgift att
a) samordna den vetenskapliga utvärderingen av kvalitet, säkerhet och effekt hos läkemedel som omfattas
av gemenskapsförfaranden för godkännande för försäljning,
b) på begäran vidarebefordra och tillhandahålla allmänheten utredningsprotokoll, sammanfattningar av
produkternas egenskaper, märkning av och bipacksedlar eller produktblad för sådana läkemedel,
c) samordna tillsynen av den faktiska användningen av läkemedel som godkänts för försäljning inom
gemenskapen och lämna råd om nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dessa läkemedel används
på ett säkert och effektivt sätt, framför allt genom utvärdering, samordning av säkerhetsövervakningen
och genom tillsyn av hur denna övervakning genomförs,
d) svara för spridningen av uppgifter om biverkningar hos läkemedel som godkänts i gemenskapen
genom inrättandet av en databas som ständigt skall vara tillgänglig för alla medlemsstater; hälso- och
sjukvårdspersonal, innehavare av godkännanden för försäljning och allmänheten skall ha åtkomst till
dessa databaser på lämplig nivå, samtidigt som personuppgifter skyddas,
e) bistå medlemsstaterna med att snabbt förmedla information om säkerhetsövervakning till hälso- och
sjukvårdspersonal,
f) sprida lämplig information om säkerhetsövervakning till allmänheten,
g) ge rådgivning i fråga om maximalt tillåtna resthalter av veterinärmedicinska läkemedel som kan godtas
i livsmedel av animaliskt ursprung enligt förordning (EEG) nr 2377/90,
h) ge vetenskaplig rådgivning i fråga om bruket av antibiotika till livsmedelsproducerande djur för att
förekomsten av resistenta bakterier inom gemenskapen skall minimeras; rådgivningen skall vid behov
uppdateras,
i) samordna kontrollen av hur god tillverkningssed, god laboratoriesed och god klinisk sed efterlevs,
liksom kontrollen av att skyldigheter kopplade till säkerhetsövervakningen efterlevs,
j) på begäran lämna vetenskapligt och tekniskt stöd för att förbättra samarbetet mellan gemenskapen,
medlemsstaterna, internationella organisationer och tredje land i vetenskapliga och tekniska frågor som
gäller utvärdering av läkemedel, främst i samband med diskussioner vid internationella harmoniseringskonferenser,
k) registrera de godkännanden för försäljning av läkemedel som beviljats enligt gemenskapens förfaranden,
l) inrätta en databas över läkemedel, som skall vara tillgänglig för allmänheten, samt se till att denna
databas uppdateras och sköts oberoende av läkemedelsföretag; databasen skall underlätta sökandet efter
information som redan godkänts för bipacksedlar och innehålla en avdelning om läkemedel som är
godkända för barn och den information som är avsedd för allmänheten skall vara lämpligt och
begripligt formulerad,
m) bistå gemenskapen och medlemsstaterna med att informera hälso- och sjukvårdspersonal och allmänheten om läkemedel som utvärderats av myndigheten,
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n) ge råd åt företag om utförandet av de olika undersökningar och prövningar som krävs för att styrka
läkemedlens kvalitet, säkerhet och effekt,

o) kontrollera att villkoren i gemenskapens läkemedelslagstiftning och i godkännandena för försäljning
följs vid parallelldistribution av läkemedel som godkänts för försäljning i enlighet med denna förordning,

p) på kommissionens begäran utarbeta andra vetenskapliga yttranden rörande utvärdering av läkemedel
eller utgångsmaterial som används vid läkemedelstillverkningen,

q) i syfte att skydda folkhälsan sammanställa vetenskaplig information om patogener som kan användas
för biologisk krigföring, inklusive förekomsten av vacciner och andra läkemedel som finns att tillgå för
att förebygga eller behandla effekterna av sådana organismer,

r) samordna kvalitetskontrollen av de läkemedel som släpps ut på marknaden genom krav på att ett
officiellt laboratorium för läkemedelskontroller eller annat laboratorium som en medlemsstat har utsett
för detta ändamål prövar läkemedlet, i överensstämmelse med de godkända specifikationerna,

s) varje år till budgetmyndigheten överlämna all relevant information om utvärderingsresultaten.

2.
Den databas som avses i punkt 1 led l skall innehålla sammanfattningarna av produkternas
egenskaper, bipacksedlar och uppgifter som framgår av märkningen. Databasen skall byggas upp efter
hand och främst avse de läkemedel som godkänns med stöd av denna förordning samt de läkemedel som
godkänns med stöd av avdelning III kapitel 4 i direktiv 2001/83/EG och avdelning III kapitel 4 i
direktiv 2001/82/EG. Databasen skall efter hand utvidgas till att omfatta alla läkemedel som släpps ut på
marknaden i gemenskapen.

Databasen skall i förekommande fall även innehålla hänvisningar till uppgifter som handlar om pågående
eller redan avslutade kliniska prövningar och ingår i den databas om kliniska prövningar som avses i
artikel 11 i direktiv 2001/20/EG. Kommissionen skall, i samråd med medlemsstaterna, utfärda riktlinjer
för vilka uppgiftsfält som skulle kunna tas med i databasen och som får göras tillgängliga för allmänheten.

Artikel 58

1.
Myndigheten får inom ramen för samarbetet med Världshälsoorganisationen avge vetenskapliga
yttranden för utvärdering av vissa humanläkemedel som uteslutande är avsedda att saluföras utanför
gemenskapen. I detta syfte skall en ansökan inges till myndigheten i enlighet med bestämmelserna i
artikel 6. Kommittén för humanläkemedel får, efter att ha samrått med Världshälsoorganisationen, utarbeta
ett vetenskapligt yttrande i enlighet med artiklarna 6–9. Bestämmelserna i artikel 10 skall inte tillämpas.

2.
Ovannämnda kommitté skall upprätta särskilda förfaranderegler för genomförandet av punkt 1 och
för tillhandahållande av vetenskaplig rådgivning.

Artikel 59

1.
Myndigheten skall vara uppmärksam så att i ett tidigt skede tänkbara orsaker upptäcks till meningsskiljaktighet mellan dess egna vetenskapliga yttranden och dem som avges av andra organ som inrättats
med stöd av gemenskapsrätten och som utövar en liknande funktion i frågor av gemensamt intresse.
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2.
Om myndigheten upptäcker en tänkbar orsak till meningsskiljaktigheter, skall den kontakta det
berörda organet för att förvissa sig om att båda har tillgång till all relevant vetenskaplig information och
för att klarlägga vilka vetenskapliga frågor det eventuellt råder delade meningar om.
3.
Om en grundläggande meningsskiljaktighet i vetenskapliga frågor har konstaterats och organet i fråga
är ett gemenskapsorgan eller en vetenskaplig kommitté, skall myndigheten och detta organ samarbeta för
att antingen lösa tvisten eller lägga fram en gemensam handling för kommissionen där de vetenskapliga
frågor om vilka det råder delade meningar klarläggs. Denna handling skall offentliggöras omedelbart efter
det att det antagits.
4.
Om en grundläggande meningsskiljaktighet i vetenskapliga frågor har konstaterats och organet i fråga
är ett organ i en medlemsstat, skall myndigheten och det nationella organet, utom i de fall annat
föreskrivs i denna förordning, direktiv 2001/83/EG eller direktiv 2001/82/EG, samarbeta för att lösa
tvisten eller utarbeta en gemensam handling där de vetenskapliga frågor om vilka det råder delade
meningar klarläggs. Denna handling skall offentliggöras omedelbart efter det att det antagits.

Artikel 60
På begäran av kommissionen skall myndigheten — när det gäller godkända läkemedel — samla in all
tillgänglig information om de metoder som medlemsstaternas behöriga myndigheter använder för att
fastställa det terapeutiska mervärdet hos ett nytt läkemedel.

Artikel 61
1.
Varje medlemsstat skall, efter samråd med styrelsen, för en förnybar treårsperiod utse en ledamot
och en suppleant i Kommittén för humanläkemedel samt en ledamot och en suppleant i Kommittén för
veterinärmedicinska läkemedel.
Suppleanterna skall företräda frånvarande ledamöter, i vars ställe de skall rösta, och får vara rapportörer i
enlighet med artikel 62.
Ledamöterna och suppleanterna skall väljas med hänsyn till sin medverkan i och erfarenhet av utvärdering
av humanläkemedel eller veterinärmedicinska läkemedel, beroende på vad som är tillämpligt, och skall
företräda de behöriga nationella myndigheterna.
2.
Kommittéerna får adjungera högst fem ytterligare ledamöter, som skall väljas med hänsyn till sin
särskilda vetenskapliga kompetens. De skall utses för en förnybar treårsperiod, och skall inte ha några
suppleanter.
När kommittéerna adjungerar sådana ledamöter, skall de fastställa deras särskilda kompletterande vetenskapliga kompetens. Adjungerade ledamöter skall väljas bland experter som nomineras av medlemsstaterna
eller myndigheten.
3.
Ledamöterna i varje kommitté får biträdas av experter med kompetens inom speciella vetenskapliga
eller tekniska områden.
4.
Myndighetens verkställande direktör eller dennes företrädare samt kommissionens företrädare skall ha
rätt att delta i samtliga sammanträden med kommittéer, arbetsgrupper och rådgivande grupper med
vetenskapliga experter samt alla andra sammanträden som sammankallas av myndigheten eller dess
kommittéer.
5.
Kommittéledamöterna skall, utöver uppgiften att till gemenskapen och medlemsstaterna avge
objektiva vetenskapliga yttranden i de frågor som de föreläggs, också se till att myndighetens uppgifter i
lämplig utsträckning samordnas med det arbete som utförs av de behöriga nationella myndigheterna,
däribland de rådgivande organ som berörs av godkännandena för försäljning.
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6.
De kommittéledamöter och experter som har till uppgift att utvärdera läkemedel skall utnyttja de
vetenskapliga utvärderingar och resurser som finns att tillgå inom nationella organ för godkännande för
försäljning. Varje behörig nationell myndighet skall kontrollera utvärderingens vetenskapliga kvalitet och
oberoende och underlätta kommittéledamöternas och experternas arbete. Medlemsstaterna skall inte ge
kommittéledamöterna och experterna instruktioner som är oförenliga med deras egna arbetsuppgifter eller
med myndighetens arbetsuppgifter och åligganden.
7.
Varje kommitté skall när den utarbetar ett yttrande sträva efter att uppnå vetenskaplig enighet. Om
detta inte kan uppnås, skall yttrandet innehålla majoritetens ståndpunkt samt avvikande ståndpunkter och
skälen för dessa.
8.

Varje kommitté skall fastställa sin egen arbetsordning.

Arbetsordningen skall särskilt ange
a) hur ordföranden utses och ersätts,
b) det förfarande som arbetsgrupper och rådgivande grupper med vetenskapliga experter skall tillämpa,
samt
c) ett förfarande för antagande av brådskande yttranden, i synnerhet inom ramen för de bestämmelser i
denna förordning som gäller marknadsövervakning och säkerhetsövervakning.
Arbetsordningen skall träda i kraft sedan den tillstyrkts av kommissionen och styrelsen.

Artikel 62
1.
Om Kommittén för humanläkemedel, Kommittén för växtbaserade läkemedel eller Kommittén för
veterinärmedicinska läkemedel i enlighet med denna förordning får i uppdrag att utvärdera ett läkemedel,
skall kommittén utse en av sina ledamöter till rapportör med uppgift att samordna utvärderingen. Den
berörda kommittén kan också utse en ledamot till medrapportör.
När kommittén samråder med de rådgivande grupper med vetenskapliga experter som avses i artikel 56.2
skall den överlämna det eller de utkast till utredningsprotokoll som sammanställts av rapportören eller
medrapportören till dem. Yttranden från dessa rådgivande grupper skall översändas till ordföranden för
den berörda kommittén inom de tidsfrister som anges i artikel 6.3 och artikel 31.3.
Innehållet i yttrandet skall tas med i det utredningsprotokoll som skall offentliggöras i enlighet med
artikel 13.3 och artikel 38.3.
Om det lämnas in en begäran om förnyad prövning av något av dessa yttranden, skall kommittén utse en
annan rapportör, och i förekommande fall en medrapportör, vilka inte får vara identiska med dem som
utsetts för det ursprungliga yttrandet. Förfarandet för förnyad prövning får endast gälla punkter i det
ursprungliga yttrandet vilka i förväg angetts av sökanden, och får endast baseras på de vetenskapliga fakta
som var tillgängliga när kommittén antog det ursprungliga yttrandet. I samband med en sådan förnyad
prövning får sökanden begära att kommittén samråder med en rådgivande grupp med vetenskapliga
experter.
2.
Medlemsstaterna skall sända myndigheten en förteckning med namnen på sådana nationella experter
med styrkt erfarenhet av utvärdering av läkemedel som kan medverka i arbetsgrupper eller rådgivande
grupper med vetenskapliga experter inom Kommittén för humanläkemedel, Kommittén för växtbaserade
läkemedel eller Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel och i förteckningen även uppge experternas
meriter och deras särskilda kompetensområden.
Myndigheten skall hålla en uppdaterad förteckning över ackrediterade experter. Förteckningen skall omfatta
de experter som avses i första stycket samt andra experter som utses direkt av myndigheten. Förteckningen
skall hållas uppdaterad.
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3.
Rapportörernas eller experternas uppgifter skall regleras i skriftliga avtal mellan myndigheten och
den berörda personen eller i förekommande fall mellan myndigheten och den berörda personens arbetsgivare.
Den berörda personen eller dennes arbetsgivare skall erhålla ersättning enligt en sammanställning över
arvoden som skall framgå av de finansiella bestämmelser styrelsen fastställer.
4.
Om det finns flera tänkbara leverantörer av tjänster av vetenskaplig natur, kan det föranleda en
inbjudan att lämna intresseanmälningar, under förutsättning att den vetenskapliga och tekniska situationen
så tillåter och att det är förenligt med myndighetens uppgifter, i synnerhet för att säkerställa en hög
skyddsnivå för folkhälsan.
Styrelsen skall på förslag av verkställande direktören anta de förfaranden som skall tillämpas.
5.
Myndigheten eller någon av de kommittéer som avses i artikel 56.1 kan använda sig av experter för
att fullgöra andra särskilda uppgifter som åligger dem.

Artikel 63
1.
Sammansättningen av de kommittéer som avses i artikel 56.1 skall offentliggöras. Då utnämningar
offentliggörs skall varje ledamots yrkesmeriter redovisas.
2.
Ledamöterna i styrelsen och i kommittéerna samt rapportörer och experter får inte ha ekonomiska
eller andra intressen i läkemedelsindustrin som är av sådant slag att deras opartiskhet kan ifrågasättas. De
skall åta sig att agera självständigt och i allmänhetens intresse och varje år avge en förklaring om sina
ekonomiska intressen. Uppgifter om indirekta intressen som skulle kunna hänföras till läkemedelsindustrin
skall införas i ett register som förs av myndigheten och som allmänheten på begäran skall kunna få
tillgång till vid myndighetens kontor.
Myndighetens uppförandekod skall innehålla bestämmelser om tillämpningen av denna artikel, särskilt när
det gäller mottagande av gåvor.
Ledamöterna i styrelsen och i kommittéerna samt rapportörerna och experterna som deltar i myndighetens sammanträden eller arbetsgrupper skall vid varje sammanträde uppge huruvida deras särskilda
intressen skulle kunna anses vara till men för deras oberoende i förhållandet till punkterna på dagordningen. Dessa förklaringar skall göras tillgängliga för allmänheten.

Artikel 64
1.
Verkställande direktören skall utses av styrelsen på förslag av kommissionen för en period om fem år
på grundval av en förteckning över kandidater som föreslås av kommissionen efter det att en inbjudan till
intresseanmälan offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och på annat håll. Innan den
verkställande direktören utses, skall den kandidat som styrelsen nominerat utan dröjsmål uppmanas att
göra ett uttalande inför Europaparlamentet och besvara alla eventuella frågor från parlamentets ledamöter.
Uppdraget kan förnyas en gång. Styrelsen får på förslag från kommissionen avsätta den verkställande
direktören från dennes uppdrag.
2.

Verkställande direktören skall vara myndighetens juridiska företrädare. Denne skall ansvara för

a) myndighetens löpande administration,
b) förvaltningen av alla de resurser hos myndigheten som är nödvändiga för att genomföra den
verksamhet som skall bedrivas av de kommittéer som avses i artikel 56.1, inbegripet tillhandahållandet
av lämpligt tekniskt och vetenskapligt stöd,
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c) iakttagandet av de tidsfrister som fastställs i gemenskapslagstiftningen inom vilka myndigheten skall
anta sina yttranden,
d) lämplig samordning mellan de kommittéer som avses i artikel 56.1,
e) utarbetande av utkast till beräkning av myndighetens inkomster och utgifter samt genomförandet av
dess budget,
f) samtliga personalfrågor,
g) att ställa ett sekretariat till styrelsens förfogande.
3.
Verkställande direktören skall varje år för styrelsens godkännande lägga fram ett utkast till rapport
om myndighetens verksamhet under det gångna året samt ett förslag till arbetsprogram för det
kommande året, varvid skillnad skall göras mellan myndighetens verksamhet i fråga om humanläkemedel,
växtbaserade läkemedel och veterinärmedicinska läkemedel.
I utkastet till rapport om myndighetens verksamhet under det gångna året skall ingå uppgifter om antalet
ansökningar som myndigheten behandlat, tidsåtgång för bedömningarna samt uppgift om läkemedel som
blivit godkända, icke godkända eller har återkallats.

Artikel 65
1.
Styrelsen skall bestå av en företrädare för varje medlemsstat, två företrädare för kommissionen och
två företrädare för Europaparlamentet.
Dessutom skall två företrädare för patientorganisationer, en företrädare för läkarorganisationer och en
företrädare för veterinärorganisationer utses av rådet i samråd med Europaparlamentet på grundval av en
av kommissionen upprättad förteckning som skall omfatta ett klart större antal kandidater än antalet
ledamöter som skall utses. Den förteckning som kommissionen upprättar samt relevanta bakgrundshandlingar skall översändas till Europaparlamentet. Europaparlamentet kan så snabbt som möjligt och senast tre
månader efter att ha underrättats lägga fram sina synpunkter för rådet, som därefter skall utse styrelsen.
Styrelsens ledamöter skall utses på ett sådant sätt som garanterar att högsta möjliga specialistkompetens,
relevanta expertkunskaper inom ett brett spektrum och största möjliga geografiska spridning inom
Europeiska unionen säkerställs.
2.
Styrelseledamöterna skall utses med hänsyn till relevant sakkunskap inom ledningsområdet och
eventuellt till erfarenheter på området för humanläkemedel eller veterinärmedicinska läkemedel.
3.
Varje medlemsstat och kommissionen skall utse sin ledamot i styrelsen samt en suppleant;
suppleanterna skall företräda ledamöterna i deras frånvaro och rösta i deras ställe.
4.

Ledamöterna skall väljas på tre år. Deras mandat kan förnyas.

5.

Styrelsen skall välja sin ordförande bland ledamöterna.

Ordförandens mandat är på tre år och skall upphöra när ordföranden inte längre är ledamot i styrelsen.
Mandatet kan förnyas en gång.
6.

Styrelsens beslut skall fattas med en majoritet av två tredjedelar av ledamöterna.
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7.

Styrelsen skall själv anta sin arbetsordning.

8.
Styrelsen får inbjuda ordförandena för de vetenskapliga kommittéerna att närvara vid styrelsemötena,
men dessa skall inte ha någon rösträtt.
9.
Styrelsen skall godkänna myndighetens årliga arbetsprogram och överlämna det till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och medlemsstaterna.
10.
Styrelsen skall anta myndighetens årliga verksamhetsrapport och senast den 15 juni överlämna den
till Europaparlamentet, rådet, kommissionen, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, revisionsrätten och medlemsstaterna.
Artikel 66
Styrelsen skall
a) anta ett yttrande om arbetsordningen för Kommittén för humanläkemedel och för Kommittén för
veterinärmedicinska läkemedel (se artikel 61),
b) anta förfaranden för utförande av tjänster av vetenskaplig natur (se artikel 62),
c) utse den verkställande direktören (se artikel 64),
d) anta det årliga arbetsprogrammet och överlämna det till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och
medlemsstaterna (se artikel 65),
e) godkänna myndighetens årliga verksamhetsrapport och senast den 15 juni överlämna den till Europaparlamentet, rådet, kommissionen, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, revisionsrätten och
medlemsstaterna (se artikel 65),
f) anta myndighetens budget (se artikel 67),
g) anta sina interna finansiella bestämmelser (se artikel 67),
h) anta tillämpningsföreskrifter för tjänsteföreskrifterna (se artikel 75),
i) bygga upp kontakter med berörda parter och fastställa villkor för detta (se artikel 78),
j) anta bestämmelser för att bistå läkemedelsföretagen (se artikel 79),
k) anta regler för att säkerställa allmänhetens tillgång till information om godkännande av eller tillsyn över
läkemedel (se artikel 80).

Kapitel 2
Finansiella bestämmelser
Artikel 67
1.
För varje budgetår, vilket skall motsvara kalenderåret, skall det upprättas en beräkning av myndighetens inkomster och utgifter, vilka skall tas upp i myndighetens budget.
2.

Det skall råda balans mellan inkomster och utgifter i budgeten.
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3.
Myndighetens inkomster skall bestå av ett bidrag från gemenskapen samt de avgifter som företagen
erlägger för att erhålla och bibehålla gemenskapens godkännande för försäljning och för andra tjänster
som myndigheten tillhandahåller.
Europaparlamentet och rådet (nedan kallade ”budgetmyndigheten”) skall vid behov ompröva gemenskapsbidragens storlek på grundval av en bedömning av behoven och med beaktande av avgiftsnivåerna.
4.
Tillräckliga allmänna medel skall anslås till säkerhetsövervakning, kommunikationsnät och marknadsövervakning i en omfattning som motsvarar uppgifternas krav.
5.
Myndighetens utgifter skall omfatta löner till personal, administration, infrastruktur och driftskostnader samt kostnader som föranleds av avtal som slutits med tredje man.
6.
Varje år skall styrelsen, på grundval av ett förslag utarbetat av den verkställande direktören, upprätta
en beräkning av myndighetens inkomster och utgifter för nästkommande budgetår. Senast
den 31 mars skall styrelsen översända denna beräkning, som också skall innehålla ett förslag till
tjänsteförteckning, till kommissionen.
7.
Kommissionen skall, tillsammans med det preliminära förslaget till Europeiska unionens allmänna
budget, översända denna beräkning till budgetmyndigheten.
8.
På grundval av den upprättade beräkningen skall kommissionen i det preliminära förslaget till
Europeiska unionens allmänna budget ta upp de medel som den betraktar som nödvändiga med avseende
på tjänsteförteckningen och storleken på det bidrag som skall belasta den allmänna budgeten, och som
den skall förelägga budgetmyndigheten enligt artikel 272 i fördraget.
9.

Budgetmyndigheten skall bevilja de anslag som utgör bidrag till myndigheten.

Budgetmyndigheten skall fastställa myndighetens tjänsteförteckning.
10.
Styrelsen skall anta budgeten. Den blir definitiv när Europeiska unionens allmänna budget slutligen
antas. Den skall i tillämpliga fall anpassas i enlighet därmed.
11.
Alla ändringar av tjänsteförteckningen och budgeten skall kräva en ändringsbudget som skall
överlämnas till budgetmyndigheten för kännedom.
12.
Styrelsen skall så snart som möjligt underrätta budgetmyndigheten om sin avsikt att genomföra
projekt som kan ha betydande ekonomiska konsekvenser för finansieringen av budgeten, särskilt projekt
som rör fast egendom, t.ex. hyra eller förvärv av fastigheter. Den skall informera kommissionen om detta.
Om en av budgetmyndighetens båda parter har meddelat att den har för avsikt att avge ett yttrande skall
den översända detta yttrande till styrelsen inom sex veckor från och med dagen för underrättelse om
projektet.
Artikel 68
1.

Den verkställande direktören skall genomföra myndighetens budget.

2.
Senast den 1 mars efter utgången av varje budgetår skall myndighetens räkenskapsförare till
kommissionens räkenskapsförare översända de preliminära redovisningarna samt en rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen under budgetåret. Kommissionens räkenskapsförare skall
sammanställa institutionernas och de decentraliserade organens preliminära redovisningar i enlighet med
artikel 128 i budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (1) (nedan kallad ”den
allmänna budgetförordningen”).
(1) Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska
gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
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3.
Senast den 31 mars efter utgången av det berörda budgetåret skall kommissionens räkenskapsförare
till revisionsrätten översända de preliminära redovisningarna samt en rapport om budgetförvaltningen och
den ekonomiska förvaltningen under budgetåret. Rapporten om budgetförvaltningen och den ekonomiska
förvaltningen under budgetåret skall också översändas till Europaparlamentet och rådet.
4.
Efter det att revisionsrättens iakttagelser om myndighetens preliminära redovisningar enligt bestämmelserna i artikel 129 i den allmänna budgetförordningen inkommit, skall den verkställande direktören
ansvara för upprättandet av de slutliga redovisningarna och översända dem till styrelsen för ett yttrande.
5.

Myndighetens styrelse skall avge ett yttrande om myndighetens slutliga redovisningar.

6.
Senast den 1 juli efter utgången av varje budgetår skall den verkställande direktören översända de
slutliga redovisningarna, tillsammans med styrelsens yttrande, till Europaparlamentet, rådet, kommissionen
och revisionsrätten.
7.

De slutliga redovisningarna skall offentliggöras.

8.
Senast den 30 september skall myndighetens verkställande direktör förse revisionsrätten med svar på
dess iakttagelser. Denne skall även översända detta svar till styrelsen.
9.
Den verkställande direktören skall på Europaparlamentets begäran, i enlighet med artikel 146.3 i den
allmänna budgetförordningen, för parlamentet lägga fram alla uppgifter som behövs för att förfarandet för
beviljande av ansvarsfrihet för det berörda budgetåret skall fungera väl.
10.
Europaparlamentet skall före den 30 april år N+2, på rekommendation av rådet som skall fatta sitt
beslut med kvalificerad majoritet, bevilja den verkställande direktören ansvarsfrihet för budgetens genomförande budgetår N.
11.
Styrelsen skall anta myndighetens finansiella bestämmelser efter samråd med kommissionen. Vid
utformningen av dessa regler får styrelsen inte avvika från kommissionens förordning (EG, Euratom)
nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i
artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska
gemenskapernas allmänna budget (1), utom i de fall myndighetens särskilda förvaltningsbehov kräver detta,
och efter att kommissionen gett sitt godkännande.

Artikel 69
1.
För att motverka bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet skall bestämmelserna i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 av den 25 maj 1999 om utredningar som
utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) (2) tillämpas oinskränkt.
2.
Myndigheten skall tillämpa det interinstitutionella avtalet av den 25 maj 1999 om interna utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) och utan dröjsmål utfärda
föreskrifter som skall gälla alla myndighetens anställda.

Artikel 70
1.
Utformning och nivå på de avgifter som avses i artikel 67.3 skall fastställas av rådet i enlighet med
villkoren i fördraget, på förslag av kommissionen, sedan kommissionen samrått med de organisationer
som företräder läkemedelsindustrins intressen i gemenskapen.
(1) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(2) EGT L 136, 31.5.1999, s. 1.
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2.
Emellertid skall det i enlighet med förfarandet i artikel 87.2 antas bestämmelser om under vilka
omständigheter små och medelstora företag kan få betala en lägre avgift, skjuta upp betalningen av
avgiften eller erhålla administrativt bistånd.

Kapitel 3
Allmänna bestämmelser för myndigheten

Artikel 71
Myndigheten skall vara en juridisk person. Den skall i samtliga medlemsstater ha den mest vittgående
rättskapacitet som tillerkänns juridiska personer enligt den nationella lagstiftningen. Den skall särskilt
kunna förvärva och avyttra fast och lös egendom samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter.

Artikel 72
1.
Myndighetens avtalsrättsliga ansvar skall regleras av den lag som är tillämplig på avtalet i fråga.
Europeiska gemenskapernas domstol skall vara behörig med stöd av skiljedomsklausuler i avtal som
myndigheten ingår.
2.
I fråga om utomobligatoriskt ansvar skall myndigheten enligt de allmänna principer som är
gemensamma för medlemsstaternas rättsordningar ersätta skada som vållas av myndigheten själv eller av
dess anställda under tjänsteutövning.
Domstolen skall vara behörig att pröva tvister om ersättning för sådana skador.
3.
De anställdas personliga ansvar gentemot myndigheten skall regleras genom relevanta bestämmelser
som är tillämpliga på myndighetens anställda.

Artikel 73
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens
tillgång till Europaparlamentets, rådet och kommissionens handlingar (1) skall tillämpas på de handlingar
som finns hos myndigheten.
Myndigheten skall upprätta ett register i enlighet med artikel 2.4 i förordning (EG) nr 1049/2001 för att
bereda tillgång till alla handlingar som i enlighet med denna förordning är tillgängliga för allmänheten.
Inom sex månader efter det att denna förordning trätt i kraft skall styrelsen vidta åtgärder för genomförande av förordning (EG) nr 1049/2001.
De beslut som fattas av myndigheten i enlighet med artikel 8 i förordning (EG) nr 1049/2001 kan bli
föremål för prövning antingen genom att klagomål framförs till ombudsmannen eller genom att talan
väcks inför domstolen i enlighet med villkoren i artiklarna 195 och 230 i fördraget.

Artikel 74
Protokollet om Europeiska gemenskapernas privilegier och immunitet skall gälla för myndigheten.
(1) EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.
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Artikel 75
Myndighetens personal skall omfattas av de regler och bestämmelser som gäller för
Europeiska gemenskapernas tjänstemän och övriga anställda. Myndigheten skall i förhållande till sin
personal utöva de befogenheter som tillkommer tillsättningsmyndigheten.
Styrelsen skall i samförstånd med kommissionen anta de nödvändiga tillämpningsföreskrifterna.

Artikel 76
Ledamöterna i styrelsen och i de kommittéer som avses i artikel 56.1 samt experter, tjänstemän och övriga
anställda vid myndigheten skall, även efter det att deras uppdrag upphört, vara förpliktade att inte lämna
ut sekretessbelagda uppgifter.

Artikel 77
Kommissionen får i samförstånd med styrelsen och den behöriga kommittén bjuda in företrädare för
internationella organisationer som berörs av harmoniseringen av läkemedelslagstiftningen att delta som
observatörer i myndighetens arbete. Villkoren för deltagande skall i förväg fastställas av kommissionen.

Artikel 78
1.
Styrelsen skall i samförstånd med kommissionen bygga upp lämpliga kontakter mellan myndigheten
och företrädare för industrin, konsumenter, patienter och hälso- och sjukvårdspersonal. Kontakterna får
även omfatta observatörer som deltar i vissa delar av myndighetens arbete på villkor som i förväg har
fastställts av styrelsen i samförstånd med kommissionen.
2.
De kommittéer som anges i artikel 56.1, och eventuella arbetsgrupper och rådgivande grupper med
vetenskapliga experter som inrättats i enlighet med den artikeln, skall i allmänna frågor och i rådgivningssyfte ha ett informationsutbyte med parter som berörs av användningen av läkemedel, i synnerhet
patientorganisationer och organisationer för hälso- och sjukvårdspersonal. De rapportörer som utsetts av
dessa kommittéer får i rådgivningssyfte bedriva informationsutbyte med företrädare för patientorganisationer och organisationer för hälso- och sjukvårdspersonal inom indikationsområdet för det berörda
läkemedlet.

Artikel 79
Styrelsen skall vidta de åtgärder som behövs för att bistå företagen i samband med ansökningar i fråga om
veterinärmedicinska läkemedel som avser en begränsad marknad eller sjukdomar med regional spridning.

Artikel 80
I syfte att säkerställa en lämplig grad av insyn skall styrelsen på förslag av verkställande direktören och i
samförstånd med kommissionen anta regler för att tillförsäkra allmänheten tillgång till icke konfidentiell
regulatorisk, vetenskaplig eller teknisk information när det gäller godkännande för försäljning av och
tillsyn över läkemedel.
Myndighetens, dess kommittéers och arbetsgruppers interna bestämmelser och arbetsordningar skall göras
tillgängliga för allmänheten hos myndigheten och på Internet.
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AVDELNING V
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 81
1.
I samtliga beslut om att bevilja, vägra, ändra, tillfälligt återkalla, dra tillbaka eller upphäva ett
godkännande för försäljning i enlighet med denna förordning skall skälen till beslutet klart anges. De
som berörs av beslutet skall delges detta.
2.
Ett godkännande för försäljning av ett läkemedel som omfattas av denna förordning får endast
beviljas, vägras, ändras, tillfälligt återkallas, dras tillbaka eller upphävas i enlighet med de förfaranden och
på de grunder som anges i denna förordning.

Artikel 82
1.

För ett bestämt läkemedel får endast ett godkännande beviljas en och samma sökande.

Kommissionen skall emellertid tillåta en och samma sökande att inge mer än en ansökan för detta
läkemedel till myndigheten om detta är motiverat av sakliga kontrollerbara folkhälsoskäl med avseende på
hälso- och sjukvårdspersonalens och/eller patienternas tillgång till läkemedlet eller av skäl som rör
gemensam marknadsföring.
2.
Vad beträffar humanläkemedel skall artikel 98.3 i direktiv 2001/83/EG tillämpas på läkemedel som
godkänts för försäljning enligt denna förordning.
3.
Utan att det påverkar den unika gemenskapskaraktären på innehållet i de handlingar som avses i
artikel 9.4 a–9.4 d samt i artikel 34.4 a–34.4 e skall denna förordning inte utgöra något hinder för att
använda två eller flera kommersiella utföranden (”designs”) för ett och samma läkemedel som omfattas av
ett enda godkännande.

Artikel 83
1.
Genom undantag från artikel 6 i direktiv 2001/83/EG får medlemsstaterna ställa ett humanläkemedel
som omfattas av kategorierna i artikel 3.1 och 3.2 i denna förordning till förfogande för användning av
humanitära skäl (”compassionate use”).
2.
I denna artikel avses med användning av humanitära skäl (”compassionate use”) att ställa ett
läkemedel som tillhör en av kategorierna i artikel 3.1 och 3.2 till förfogande av humanitära skäl för en
grupp patienter med en kronisk eller allvarligt försvagande sjukdom eller vars sjukdom anses vara
livshotande och som inte kan behandlas på ett tillfredsställande sätt med ett godkänt läkemedel.
Läkemedlet i fråga måste antingen bli föremål för en ansökan om godkännande för försäljning i enlighet
med artikel 6 i denna förordning eller genomgå kliniska prövningar.
3.
När en medlemsstat utnyttjar den möjlighet som föreskrivs i punkt 1 skall den underrätta myndigheten om detta.
4.
När det finns planer på att använda ett läkemedel av humanitära skäl får Kommittén för humanläkemedel efter samråd med tillverkaren eller sökanden anta yttranden om villkoren för användning, villkoren
för distribution och patientmålgrupp. Yttrandena skall uppdateras regelbundet.
5.

Medlemsstaterna skall beakta alla tillgängliga yttranden.
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6.
Myndigheten skall på sin webbplats offentliggöra en uppdaterad förteckning över de yttranden som
antas i enlighet med punkt 4. Artikel 24.1 och artikel 25 skall också tillämpas.
7.
Yttrandena i punkt 4 skall inte ha någon inverkan på det civil- eller straffrättsliga ansvaret för
tillverkare eller den som ansöker om godkännande för försäljning.
8.
Om ett program för användning av humanitära skäl inrättas skall sökanden se till att de patienter
som omfattas av programmet får tillgång till det nya läkemedlet också under tiden mellan att läkemedlet
godkänns och att det släpps ut på marknaden.
9.

Denna artikel skall inte påverka tillämpningen av 2001/20/EG och artikel 5 i direktiv 2001/83/EG.

Artikel 84
1.
Utan att det påverkar tillämpningen av protokollet om Europeiska gemenskapernas privilegier och
immunitet skall medlemsstaterna föreskriva påföljder för överträdelser av bestämmelserna i denna förordning eller de föreskrifter som antagits med stöd av denna och skall vidta alla åtgärder som krävs för
genomförandet av dessa. Påföljderna skall vara effektiva, proportionella och avskräckande.
Medlemsstaterna skall informera kommissionen om dessa bestämmelser senast den 31 december 2004. De
skall anmäla alla senare ändringar snarast möjligt.
2.
Medlemsstaterna skall omedelbart underrätta kommissionen om alla processer som inleds rörande
överträdelser av denna förordning.
3.
På myndighetens begäran kan kommissionen vidta ekonomiska sanktioner mot innehavare av sådana
godkännanden för försäljning som beviljats i enlighet med denna förordning, om vissa åligganden som
fastställts i samband med dessa godkännanden inte fullgjorts. Maximibeloppen, liksom villkoren och
formerna för indrivning, skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 87.2.
Kommissionen skall offentliggöra namnen på innehavarna av godkännanden för försäljning och de belopp
som vidtagna ekonomiska sanktioner uppgår till samt skälen till dessa sanktioner.

Artikel 85
Denna förordning skall inte inverka på de befogenheter som tillerkänns Europeiska myndigheten för
livsmedelssäkerhet som inrättats genom förordning (EG) nr 178/2002 (1).

Artikel 86
Kommissionen skall åtminstone vart tionde år offentliggöra en allmän rapport om erfarenheterna av
tillämpningen av förfarandena i denna förordning, i avdelning III kapitel 4 i direktiv 2001/83/EG och i
avdelning III kapitel 4 i direktiv 2001/82/EG.

Artikel 87
1.
Kommissionen skall biträdas av Ständiga Kommittén för humanläkemedel som inrättats i enlighet
med artikel 121 i direktiv 2001/83/EG och av Ständiga Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel
som inrättats i enlighet med artikel 89 i direktiv 2001/82/EG.
(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav
för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i
frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1).
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2.
När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med
beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.
Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.
3.
När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med
beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.
Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad.
4.

Kommittéerna skall själva anta sina arbetsordningar.
Artikel 88

Förordning (EEG) nr 2309/93/EG skall upphöra att gälla.
Hänvisningar till den upphävda förordningen skall anses som hänvisningar till denna förordning.
Artikel 89
De skyddsperioder som föreskrivs i artiklarna 14.11 och 39.10 är inte tillämpliga på referensläkemedel för
vilka en ansökan om godkännande inlämnats före det datum som avses i artikel 90 andra stycket.
Artikel 90
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i
Europeiska unionens officiella tidning.
Med avvikelse från första stycket skall avdelningarna I, II, III och V tillämpas från och med den … (*), och
punkt 3 femte stycket och sjätte strecksatsen i bilagan skall tillämpas från och med den … (**).
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i … den

På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

Ordförande

Ordförande

(*) 18 månader efter det att denna förordning träder i kraft.
(**) Fyra år efter det att denna förordning har trätt i kraft.

BILAGA
LÄKEMEDEL SOM SKALL GODKÄNNAS AV GEMENSKAPEN
1. Läkemedel som utvecklats med någon av följande biotekniska processer:
—

Rekombinant — DNA-teknik.
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—

Styrda genuttryck som kodar för proteiner som är biologiskt aktiva i prokaryoter och eukaryoter,
inklusive transformerade däggdjursceller.

—

Hybridomteknik och metoder baserade på monoklonala antikroppar.

2. Veterinärmedicinska läkemedel som i första hand är avsedda att användas som prestationshöjande
medel för att främja de behandlade djurens tillväxt eller öka deras avkastning.
3. Humanläkemedel som innehåller en ny aktiv substans som inte hade godkänts i gemenskapen när
denna förordning trädde i kraft och vars terapeutiska indikation är behandling av någon av följande
sjukdomar
—

förvärvat immunbristsyndrom,

—

cancer,

—

neurodegenerativa sjukdomar,

—

diabetes,
och, med verkan från och med … (*)

—

autoimmuna sjukdomar och andra immundysfunktioner,

—

virussjukdomar.

Efter den … (*) får kommissionen efter att ha hört myndigheten lägga fram lämpliga förslag till ändring av
denna punkt och rådet skall fatta beslut om förslaget med kvalificerad majoritet.
4. Läkemedel som betecknats som särläkemedel enligt förordning (EG) nr 141/2000.

(*) Fyra år efter det att denna förordning har trätt i kraft.

P5_TA(2003)0577

Gemenskapsregler för humanläkemedel ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av
Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2001/83/EG om upprättande av
gemenskapsregler för humanläkemedel (10950/3/2003 — C5-0464/2003 — 2001/0253(COD))
(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution
—

med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (10950/3/2003 — C5-0464/2003) (0),

—

med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet (1), en behandling som
avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2001) 404) (2),

—

med beaktande av kommissionens ändrade förslag (KOM(2003) 163) (3),

(0)
(1)
(2)
(3)

EGT C 297 E, 9.12.2003, s. 41.
Antagna texter från sammanträdet den 23.10.2002, P5_TA(2002)0505.
EGT C 75 E, 26.3.2002, s. 216.
Ännu ej offentliggjort i EUT.
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—

med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

—

med beaktande av artikel 80 i arbetsordningen,

—

med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för miljö, folkhälsa och
konsumentfrågor (A5-0446/2003).

1.

Europaparlamentet föreslår nedanstående ändringar i den gemensamma ståndpunkten.

2.
Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

P5_TC2-COD(2001)0253
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 17 december 2003 inför
antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/…/EG om ändring av direktiv 2001/
83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag (1),
med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),
efter att ha hört Regionkommittén,
i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (3), och
av följande skäl:
(1)

I Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av
gemenskapsregler för humanläkemedel (4) kodifierades och sammanställdes de texter i gemenskapslagstiftningen som avser humanläkemedel av tydlighets- och överskådlighetsskäl i en enda text.

(2)

Den gemenskapslagstiftning som hittills antagits är ett viktigt steg mot målet att skapa fri och säker
rörlighet för humanläkemedel och att undanröja hindren för handeln med dessa. Av de erfarenheter
som gjorts har det dock framgått att det behövs nya åtgärder för att undanröja de återstående
hindren för den fria rörligheten.

(3)

Det krävs därför en anpassning av nationella lagar och andra författningar i de fall där det
förekommer skillnader i fråga om grundläggande principer för att den inre marknaden skall fungera
väl samtidigt som en hög hälsoskyddsnivå för människor säkerställs.

(1) EGT C 75 E, 26.3.2002, s. 216 och EUT C (ännu ej offentliggjort i EUT).
(2) EUT C 61, 14.3.2003, s. 1.
(3) Europaparlamentets ståndpunkt av den 23 oktober 2002 (EUT C 300 E, 11.12.2003, s. 353), rådets gemensamma
ståndpunkt av den 29 september 2003 (EUT C 297 E, 9.12.2003, s. 41), Europaparlamentets ståndpunkt av den
17 december 2003.
(4) EGT L 311, 28.11.2001, s. 67. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2003/63/EG (EUT L 159,
27.6.2003, s. 46).
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(4)

Det främsta syftet med alla föreskrifter som rör tillverkning och distribution av humanläkemedel
bör vara att värna om folkhälsan. Detta mål bör dock uppnås på sätt som inte hindrar läkemedelsbranschens utveckling eller handeln med läkemedel inom gemenskapen.

(5)

Enligt artikel 71 i rådets förordning (EEG) nr 2309/93 av den 22 juli 1993 om gemenskapsförfaranden för godkännande för försäljning av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska
läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet (1) skulle kommissionen inom
sex år efter det att förordningen trätt i kraft offentliggöra en allmän rapport om de erfarenheter
som vunnits till följd av att de förfaranden för godkännande för försäljning som fastställs i den
förordningen och i andra bestämmelser i gemenskapslagstiftningen börjat tillämpas.

(6)

Mot bakgrund av kommissionens rapport om de erfarenheter som vunnits har det visat sig
nödvändigt att förbättra tillämpningen av förfarandena för godkännande för försäljning av läkemedel
i gemenskapen.

(7)

Särskilt med hänsyn till vetenskapliga och tekniska framsteg bör definitionerna i och räckvidden av
direktiv 2001/83/EG klargöras, så att kraven på humanläkemedlens kvalitet, säkerhet och effekt
förblir höga. För att hänsyn skall kunna tas både till tillkomsten av nya behandlingsmetoder och det
växande antalet så kallade gränsfallsprodukter, som befinner sig mellan läkemedelssektorn och andra
sektorer, bör definitionen av läkemedel ändras så att det inte uppstår tvivel om vilken lagstiftning
som är tillämplig när en produkt helt omfattas av definitionen av läkemedel, men också av
definitionen av andra reglerade produkter. Denna definition bör specificera vilken sorts verkan
som läkemedlet kan ha på de fysiologiska funktionerna. En sådan uppräkning av effekter gör det
dessutom möjligt att inkludera läkemedel som t.ex. genterapi, radiofarmaceutiska medel och vissa
läkemedel för utvärtes bruk. Med tanke på läkemedelslagstiftningens särskilda egenskaper bör det
föreskrivas att denna lagstiftning skall vara tillämplig. Med samma syfte att klargöra situationer där
en viss produkt omfattas av definitionen av läkemedel men också skulle kunna omfattas av
definitionen av andra reglerade produkter måste det i tveksamma fall och för den rättsliga
säkerhetens skull uttryckligen anges vilka bestämmelser som skall följas. Om en produkt uppenbart
omfattas av definitionen av andra produktkategorier, särskilt livsmedel, kosttillskott, medicintekniska
produkter, biocider eller kosmetika, bör det här direktivet inte vara tillämpligt. Det är också lämpligt
att göra terminologin i läkemedelslagstiftningen mer enhetlig.

(8)

När det föreslås att tillämpningsområdet för det centraliserade förfarandet skall ändras, bör det inte
längre vara möjligt att välja förfarandet med ömsesidigt erkännande eller det decentraliserade
förfarandet för särläkemedel och läkemedel som innehåller nya aktiva substanser och för vilka den
terapeutiska indikationen är behandling av förvärvat immunbristsyndrom, cancer, neurodegenerativa
sjukdomar eller diabetes. Fyra år efter det att förordning (EG) nr …/2004 (2) har trätt i kraft bör det
inte längre vara möjligt att välja förfarandet med ömsesidigt erkännande eller det decentraliserade
förfarandet för läkemedel som innehåller nya aktiva substanser och för vilka den terapeutiska
indikationen är behandling av autoimmuna sjukdomar och andra immundysfunktioner samt virussjukdomar.

(1) EGT L 214, 21.8. 1993, s. 1. Förordningen upphävd genom förordning (EG) nr …/2004 (se s. … i detta nummer av
EUT). (Till Publikationsbyrån: Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av gemenskapsförfaranden för
godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en
europeisk läkemedelsmyndighet).
(2) EUT L … (Till Publikationsbyrån: Förordningens nummer som i skäl 5).
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(9)

Om ansökan däremot gäller ett generiskt läkemedel vars referensläkemedel har godkänts för
försäljning enligt det centraliserade förfarandet, bör den som ansöker om ett godkännande för
försäljning kunna välja mellan de båda förfarandena på vissa villkor. På samma sätt bör förfarandet
med ömsesidigt erkännande eller det decentraliserade förfarandet vara ett möjligt alternativ för
läkemedel som utgör en terapeutisk innovation eller för läkemedel som är fördelaktiga för samhället
eller patienterna.

(10)

För att göra ett läkemedel mer tillgängligt, särskilt på mindre marknader, bör det, då sökanden inte
ansöker om godkännande för ett läkemedel enligt förfarandet med ömsesidigt erkännande i en viss
medlemsstat, vara möjligt för den medlemsstaten att av motiverade folkhälsoskäl godkänna att
läkemedlet släpps ut på marknaden.

(11)

Utvärderingen av förfarandena för att bevilja godkännande för försäljning har visat att särskilt
förfarandet med ömsesidigt erkännande bör ses över för att stärka medlemsstaternas möjligheter att
samarbeta. Detta samarbete bör formaliseras genom att det inrättas en samordningsgrupp för
förfarandet och att dess funktion för att reglera tvister fastställs inom ramen för ett reviderat
decentraliserat förfarande.

(12)

De erfarenheter som gjorts visar att det behövs ett lämpligt förfarande vid hänskjutning, särskilt i
fråga om hänskjutningar som rör en hel terapeutisk klass eller samtliga läkemedel som innehåller
samma aktiva substans.

(13)

Det måste föreskrivas att de etiska kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/20/EG av
den 4 april 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar rörande
tillämpning av god klinisk sed vid kliniska prövningar av humanläkemedel (1) skall tillämpas på alla
läkemedel som godkänns i gemenskapen. Särskilt i fråga om kliniska prövningar som genomförs
utanför gemenskapen av läkemedel avsedda att godkännas i gemenskapen bör det vid bedömningen
av ansökan om godkännande kontrolleras att dessa prövningar har genomförts enligt principerna
för god klinisk sed och i enlighet med etiska krav som är likvärdiga med bestämmelserna i det
direktivet.

(14)

Generiska läkemedel är en viktig del av läkemedelsmarknaden och mot bakgrund av de erfarenheter
som gjorts bör tillträdet till gemenskapsmarknaden för sådana läkemedel underlättas. Skyddsperioden för data som avser prekliniska studier och kliniska prövningar bör dessutom harmoniseras.

(15)

Ett biologiskt läkemedel som liknar ett referensläkemedel uppfyller vanligtvis inte alla villkor för att
betraktas som ett generiskt läkemedel, huvudsakligen på grund av typen av tillverkningsprocess, de
använda utgångsmaterialen, molekylära egenskaper och terapeutisk verkan. Om ett biologiskt läkemedel inte uppfyller alla villkor för att betraktas som ett generiskt läkemedel bör resultaten av
lämpliga studier redovisas för att uppfylla kraven med avseende på säkerhet (prekliniska studier)
eller effekt (kliniska studier) eller båda dessa aspekter.

(16)

Kriterierna för kvalitet, säkerhet och effekt bör medge en bedömning av risk/nyttaförhållandet för
alla läkemedel, både när de släpps ut på marknaden och närhelst den behöriga myndigheten anser
det lämpligt. Det är också nödvändigt att i detta sammanhang harmonisera och anpassa kriterierna
för avslag på ansökningar om godkännande för försäljning och för tillfälligt återkallande och
upphävande av sådana godkännanden.

(1) EGT L 121, 1.5.2001, s. 34.
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(17)

Ett godkännande för försäljning bör förnyas en gång fem år efter det att det har beviljats. Därefter
bör godkännandet för försäljning normalt gälla utan tidsbegränsning. Ett godkännande som inte
utnyttjats under tre på varandra följande år, och som alltså inte lett till att ett läkemedel släppts ut
på marknaden i de berörda medlemsstaterna under den perioden, bör dessutom betraktas som
ogiltigt, särskilt för att undvika betungande administration för att upprätthålla sådana godkännanden. Undantag från denna regel bör emellertid göras om dessa är motiverade av folkhälsoskäl.

(18)

Miljöpåverkan bör studeras och särskilda bestämmelser för att minska den måste utarbetas för varje
enskilt fall. Miljöpåverkan bör dock inte utgöra ett kriterium för en vägran att bevilja godkännande
för utsläppande på marknaden.

(19)

Kvaliteten på de humanläkemedel som tillverkas eller finns tillgängliga i gemenskapen bör
garanteras genom att det krävs att de aktiva substanser som ingår i läkemedlen står i överensstämmelse med principerna för god tillverkningssed för dessa läkemedel. Det har visat sig
nödvändigt att skärpa gemenskapsbestämmelserna om inspektioner och att upprätta ett gemenskapsregister över inspektionsresultaten.

(20)

Säkerhetsövervakningen och mer allmänt övervakningen av marknaden bör stärkas och påföljderna
vid överträdelse av de gällande bestämmelserna skärpas. När det gäller säkerhetsövervakning bör de
möjligheter som den nya informationstekniken erbjuder beaktas i syfte att förbättra utbytet mellan
medlemsstaterna.

(21)

Som ett led i strävan att se till att läkemedlen används på rätt sätt bör bestämmelserna om
förpackningar anpassas efter de erfarenheter som gjorts.

(22)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta direktiv bör antas i enlighet med rådets
beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av
kommissionens genomförandebefogenheter (1).

(23)

Direktiv 2001/83/EG bör ändras i enlighet därmed.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Direktiv 2001/83/EG ändras på följande sätt:
1.

Artikel 1 skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 skall utgå.
b) Punkt 2 skall ersättas med följande:
”2. läkemedel:
a) varje substans eller kombination av substanser som tillhandahålls med uppgift om att den har
egenskaper för att behandla eller förebygga sjukdom hos människor, eller
b) varje substans eller kombination av substanser som kan användas på eller administreras till
människor i syfte antingen att återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner genom
farmakologisk, immunologisk eller metabolisk verkan eller att ställa diagnos.”
(1) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
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c) Punkt 5 skall ersättas med följande:
”5) homeopatikum:
varje läkemedel som framställts av substanser, s.k. stamberedningar, enligt en homeopatisk tillverkningsmetod som beskrivs i Europeiska farmakopén eller, om så inte är fallet, i de farmakopéer som
för närvarande används officiellt i medlemsstaterna. Ett homeopatikum kan innehålla flera
beståndsdelar.”
d) I punkt 8 skall den definierade termen ersättas med ”kit”.
e) Följande punkt skall läggas till:
”18a. företrädare för innehavaren av godkännandet för försäljning:
den person, vanligen kallad lokal företrädare, som innehavaren av godkännandet för försäljning
har utsett till sin företrädare i den berörda medlemsstaten.”
f) Punkt 20 skall ersättas med följande:
”20. läkemedlets namn:
namnet som kan vara antingen ett fantasinamn, som inte kan förväxlas med den gängse benämningen, eller en gängse eller vetenskaplig benämning tillsammans med ett varumärke eller namnet
på innehavaren av godkännandet för försäljning.”
g) I punkt 26 skall den definierade termen ersättas med följande:
(berör endast den portugisiska versionen)
h) Punkt 27 skall ersättas med följande:

”27. myndighet:
Europeiska läkemedelsmyndigheten, inrättad genom förordning (EG) nr …/2004 (*).
___________________
(*) EUT … (Anmärkning till EUT: Förordningsnummer som i fotnoten till skäl 5 och EUT-nummer, datum
och sida för samma förordning i detta nummer av EUT.)”

i) Punkt 28 skall ersättas med följande punkter:
”28. risk i samband med användning av ett läkemedel:
—

varje risk som har att göra med läkemedlets kvalitet, säkerhet eller effekt med avseende på
användarens hälsa eller folkhälsan.

—

varje risk för oönskade miljöeffekter.

28a. risk/nyttaförhållande:
en utvärdering av ett läkemedels positiva terapeutiska effekter i förhållande till risken enligt
definitionen i punkt 28, första strecksatsen.”
2.

Artikel 2 skall ersättas med följande:
”Artikel 2
1. Detta direktiv skall tillämpas på sådana humanläkemedel som är avsedda att släppas ut på
marknaden i medlemsstaterna och som har tillverkats på industriell väg eller som har tillverkats
med hjälp av en industriell process.
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2. Vid tveksamhet om huruvida en produkt, med beaktande av alla dess egenskaper, kan omfattas av
definitionen av ett läkemedel och av definitionen av en produkt som omfattas av annan
gemenskapslagstiftning skall detta direktiv tillämpas.
3. Utan hinder av punkt 1 och artikel 3.4 skall avdelning IV i detta direktiv tillämpas på läkemedel
som endast är avsedda för export och på mellanprodukter.”
3)

Artikel 3 skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 2 skall ersättas med följande:
läkemedel som bereds på apotek enligt indikationerna i en farmakopé och skall utdelas direkt till de
patienter som betjänas av apoteket i fråga (vanligen kallat officinal beredning),
b) Punkt 3 skall ersättas med följande:

”3) läkemedel avsedda för prövning i anslutning till forskning och utveckling, men utan påverkan på
tillämpningen av bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/20/EG av den
4 april 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar rörande tillämpning av god klinisk sed vid kliniska prövningar av humanläkemedel (*),
______________
(*) EGT L 121, 1.5.2001, s. 34.”

c) Punkt 6 skall ersättas med följande:
”6. helblod, plasma eller blodceller av humant ursprung, med undantag av plasma som är industriellt
framställd.”
4.

Artikel 5 skall ersättas med följande:
”Artikel 5
1. I enlighet med gällande lagstiftning och för att tillgodose speciella behov, får en medlemsstat från
bestämmelserna i detta direktiv undanta läkemedel som tillhandahålls mot en spontan och i god tro
avgiven beställning i enlighet med föreskrifter som lämnats av en behörig person inom hälso- och
sjukvården under denna persons direkta personliga ansvar för att användas av en enskild patient.
2. Medlemsstaterna får ge tillfälligt tillstånd till distribution av ett icke godkänt läkemedel med
anledning av misstänkt eller konstaterad spridning av patogener, toxiner, kemiska agens eller
radioaktiv strålning som skulle kunna orsaka skada.
3. Medlemsstaterna skall, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1, anta bestämmelser för att
säkerställa att innehavare av godkännande för försäljning, tillverkare och hälso- och sjukvårdspersonal inte ställs till civilrättsligt eller administrativt ansvar för någon följdverkan som beror på
användning av ett läkemedel på andra än godkända indikationer eller på användning av ett icke
godkänt läkemedel, när denna användning rekommenderas eller krävs av en behörig myndighet för
att undvika misstänkt eller konstaterad spridning av patogener, toxiner, kemiska agens eller radioaktiv strålning som skulle kunna orsaka skada. Dessa bestämmelser skall tillämpas vare sig
godkännande har beviljats av medlemsstaterna eller gemenskapen eller ej.
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4. Ansvar för produkter med säkerhetsbrister i enlighet med rådets direktiv 85/374/EEG av den
25 juli 1985 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om skadeståndsansvar för produkter med säkerhetsbrister (*) skall inte omfattas av punkt 3.
______________
(*) EGT L 210, 7.8.1985, s. 29. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/
34/EG (EGT L 141, 4.6.1999, s. 20).”

5.

Artikel 6 skall ändras på följande sätt:

a) I punkt 1 skall följande stycke läggas till:
”När ett läkemedel har beviljats ett ursprungligt godkännande för försäljning i enlighet med
första stycket skall eventuella ytterligare styrkor, läkemedelsformer, administreringsvägar och förpackningsformer, liksom varje ändring och utvidgning, också godkännas i enlighet med första stycket eller
inkluderas i det ursprungliga godkännandet för försäljning. Alla dessa godkännanden för försäljning
skall anses tillhöra samma övergripande godkännande för försäljning, särskilt när det gäller tillämpningen av artikel 10.1.”
b) Följande punkt skall införas:
”1a. Innehavaren av godkännandet för försäljning skall ansvara för försäljningen av läkemedlet. Om en
företrädare utses innebär detta inte att innehavaren av godkännandet för försäljning fritas från sitt
ansvar.”
c) I punkt 2 skall ”radionuklidkits” ersättas med ”kit”.
6.

I artikel 7 skall ”radionuklidkits” ersättas med ”kit”.

7.

I artikel 8 skall punkt 3 ändras på följande sätt:

a) Leden b och c skall ersättas med följande:
”b) Läkemedlets namn.
c) Uppgift om art och mängd av samtliga beståndsdelar som ingår i läkemedlet, med hänvisning till
det internationella generiska namn (INN-namn) som rekommenderas av Världshälsoorganisationen,
om det finns ett INN på läkemedlet, eller uppgift om det kemiska namnet.”
b) Följande punkt skall införas:
”ca) Bedömning av läkemedlets eventuella miljörisker. Denna miljöpåverkan skall studeras och särskilda
åtgärder för att minska den skall tas fram i respektive fall.”
c) Leden g, h, i och j skall ersättas med följande led:
”g) Skälen för eventuella försiktighets- och säkerhetsåtgärder som skall vidtas vid lagring av läkemedlet,
administrering till patienter och bortskaffande av avfallsprodukter samt uppgift om potentiella
miljörisker som läkemedlet kan medföra.
h) Beskrivning av de kontrollmetoder som används av tillverkaren.
i) Resultat av
—

farmaceutiska undersökningar (fysikal-kemiska, biologiska eller mikrobiologiska),

—

prekliniska studier (toxikologiska och farmakologiska),
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—

kliniska prövningar.

ia) En detaljerad beskrivning av säkerhetsövervakningen och i förekommande fall det system för
riskhantering som sökanden skall införa.

ib) Dokument som visar att de kliniska prövningar som genomförts utanför EU uppfyller de etiska
kraven i direktiv 2001/20/EG.

j) En sammanfattning, i överensstämmelse med artikel 11, av produktens egenskaper, en modell av
den yttre förpackningen med de uppgifter som anges i artikel 54, en modell av läkemedelsbehållaren med de uppgifter som anges i artikel 55 och en bipacksedel, i överensstämmelse med
artikel 59.”

d) Följande led skall läggas till:

”m) En kopia av varje klassificering av läkemedlet som särläkemedel i enlighet med Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 141/2000 av den 16 december 1999 om särläkemedel (*), tillsammans med en kopia av berörd myndighets yttrande i ärendet.

n)

Bevis för att sökanden har en kvalificerad person som skall ansvara för säkerhetsövervakningen
samt de resurser som behövs för att rapportera varje biverkning som misstänks inträffa antingen i
gemenskapen eller i tredje land.

______________
(*) EGT L 18, 22.1.2000, s. 1.”

e) Följande stycke skall läggas till:

”Handlingar och uppgifter som rör resultaten av de farmaceutiska och prekliniska studier och de
kliniska prövningar som avses i första stycket led i skall åtföljas av detaljerade sammanfattningar i
enlighet med artikel 12.”

8.

Artikel 10 skall ersättas med följande:

”Artikel 10

1. Med avvikelse från artikel 8.3 i, och utan att det påverkar tillämpningen av lagstiftningen om skydd
av industriell och kommersiell äganderätt, skall sökanden inte åläggas att tillhandahålla resultat av
prekliniska studier och kliniska prövningar, om han/hon kan påvisa att läkemedlet är ett generikum
till ett referensläkemedel som är eller har varit godkänt enligt artikel 6 i minst åtta år i en
medlemsstat eller i gemenskapen.

Ett generiskt läkemedel som godkänts enligt denna bestämmelse skall inte släppas ut på marknaden
förrän tio år förflutit från det att det ursprungliga godkännandet beviljades för referensläkemedlet.
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Första stycket skall även tillämpas om referensläkemedlet inte har godkänts i den medlemsstat där
ansökan om det generiska läkemedlet lämnas in. I så fall skall sökanden i sin ansökan ange namnet
på den medlemsstat där referensläkemedlet är eller har varit godkänt. På begäran av den behöriga
myndigheten i den medlemsstat där ansökan har lämnats in skall den behöriga myndigheten i den
andra medlemsstaten inom en månad översända en bekräftelse på att referensläkemedlet är eller har
varit godkänt tillsammans med en uppgift om referensläkemedlets fullständiga sammansättning och
om nödvändigt annan relevant dokumentation.

Den tioårsperiod som nämns i det andra stycket skall utsträckas till maximalt elva år om
innehavaren av godkännandet för försäljning under de första åtta åren av tioårsperioden får ett
godkännande för en eller flera nya behandlingsindikationer som under den vetenskapliga utvärderingen före godkännandet bedöms medföra en väsentligt högre medicinsk nytta jämfört med
existerande behandlingsformer.

2. I denna artikel används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) referensläkemedel: läkemedel som har godkänts med stöd av artikel 6, i enlighet med bestämmelserna i artikel 8.

b) generiskt läkemedel: läkemedel som har samma kvalitativa och kvantitativa sammansättning i fråga
om aktiva substanser och samma läkemedelsform som ett referensläkemedel och vars bioekvivalens med detta referensläkemedel har påvisats genom lämpliga biotillgänglighetsstudier. Olika
salter, estrar, etrar, isomerer, blandningar av isomerer, komplex eller derivat av en aktiv substans
skall anses vara samma aktiva substans, såvida de inte har avsevärt skilda egenskaper med
avseende på säkerhet och/eller effekt. I sådana fall skall sökanden tillhandahålla ytterligare
uppgifter för att påvisa säkerheten och/eller effekten hos de olika salterna, estrarna eller derivaten
av en godkänd aktiv substans. Olika perorala läkemedelsformer med omedelbar frisättning skall
anses vara samma läkemedelsform. Sökanden kan befrias från kravet att genomföra biotillgänglighetsstudier om han/hon kan påvisa att det generiska läkemedlet motsvarar de relevanta
kriterier som fastställs i de tillämpliga detaljerade riktlinjerna.

3. Om läkemedlet inte omfattas av definitionen av ett generiskt läkemedel i punkt 2 b, eller om
bioekvivalens inte kan påvisas genom biotillgänglighetsstudier eller vid ändring av den eller de
aktiva substanserna, de terapeutiska indikationerna, styrkan, läkemedelsformen eller administreringsvägen i jämförelse med referensläkemedlet, skall resultaten av lämpliga prekliniska studier eller
kliniska prövningar tillhandahållas.

4. Om ett biologiskt läkemedel som liknar ett biologiskt referensläkemedel inte uppfyller villkoren i
definitionen av generiska läkemedel, särskilt på grund av skillnader som hänför sig till utgångsmaterial eller skillnader i tillverkningsprocesser mellan det biologiska läkemedlet och det biologiska
referensläkemedlet, skall resultaten av lämpliga prekliniska studier eller kliniska prövningar med
avseende på dessa villkor tillhandahållas. De ytterligare uppgifter som skall lämnas skall i fråga om
typ och antal uppfylla de relevanta kriterierna i bilaga I och de tillhörande utförliga riktlinjerna.
Resultaten av andra studier och prövningar som nämns i referensläkemedlets dokumentation skall
inte tillhandahållas.

5. Utöver bestämmelserna i punkt 1 skall ett års icke förlängningsbart uppgiftsskydd medges när en
ansökan görs för en ny indikation för en redan väletablerad substans, förutsatt att omfattande
prekliniska eller kliniska undersökningar av den nya indikationen genomförts.
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6. Genomförandet av de studier och prövningar som är nödvändiga för tillämpningen av punkterna 1,
2, 3 och 4 och de därav följande praktiska kraven skall inte anses strida mot patenträttigheter eller
tilläggsskydd för läkemedel.”
9.

Följande artiklar skall införas:
”Artikel 10a
Med avvikelse från artikel 8.3 i, och utan att det påverkar tillämpningen av lagstiftningen om skydd av
industriell och kommersiell äganderätt, skall sökanden inte åläggas att lägga fram resultat av
prekliniska studier eller kliniska prövningar, om han/hon kan påvisa att de aktiva substanserna i
läkemedlet har en väletablerad medicinsk användning i gemenskapen sedan minst tio år tillbaka, med
erkänd effekt och en godtagbar säkerhetsnivå som motsvarar villkoren i bilaga I. Resultaten av sådana
studier eller prövningar skall då ersättas med lämplig vetenskaplig litteratur.
Artikel 10b
När det gäller läkemedel som innehåller aktiva substanser som ingår i sammansättningen i godkända
läkemedel men som inte tidigare har använts i kombination för terapeutiskt bruk, skall resultaten av
nya prekliniska studier eller nya kliniska prövningar som avser den kombinationen tillhandahållas i
enlighet med artikel 8.3 i, men det är inte nödvändigt att lämna vetenskapliga referenser för varje
enskild aktiv substans.
Artikel 10c
När ett godkännande för försäljning har beviljats, får innehavaren av godkännandet samtycka till att
den farmaceutiska, prekliniska och kliniska dokumentation som tillhandahållits om läkemedlet används
vid granskningen av senare ansökningar som avser andra läkemedel med samma kvalitativa och
kvantitativa sammansättning i fråga om aktiva substanser och med samma läkemedelsform.”

10.

Artikel 11 skall ersättas med följande:
”Artikel 11
Sammanfattningen av produktens egenskaper skall innehålla följande uppgifter i den ordning som
anges nedan:
1.

Läkemedlets namn åtföljt av läkemedlets styrka och läkemedelsform.

2.

Art och mängd av de aktiva substanser och beståndsdelarna i de hjälpämnen som det är
väsentligt att känna till för att korrekt administrera läkemedlet. De gängse benämningarna eller
kemiska beteckningar skall användas.

3.

Läkemedelsform.

4.

Kliniska uppgifter:

4.1. Terapeutiska indikationer.
4.2. Dosering och administreringssätt för vuxna och, om så erfordras, för barn.
4.3. Kontraindikationer.
4.4. Särskilda varningar och försiktighetsåtgärder vid användningen, och för immunologiska läkemedel,
uppgifter om alla de särskilda försiktighetsåtgärder som skall iakttas av dem som hanterar det
immunologiska läkemedlet och av personer som administrerar det till patienter, tillsammans med
eventuella försiktighetsåtgärder som patienten har att iaktta.
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4.5. Interaktion med andra läkemedel och andra former av interaktion.
4.6. Användning under graviditet och amning.
4.7. Effekter på förmågan att köra fordon och använda maskiner.
4.8. Oönskade effekter.
4.9. Överdosering (symtom, akuta åtgärder, antidoter).
5.

Farmakologiska egenskaper:

5.1. Farmakodynamiska egenskaper.
5.2. Farmakokinetiska egenskaper.
5.3. Prekliniska säkerhetsdata.
6.

Farmaceutiska uppgifter:

6.1. Förteckning över hjälpämnen.
6.2. Betydelsefulla inkompatibiliteter.
6.3. Hållbarhetstid, om så erfordras efter beredning av läkemedlet eller efter det att läkemedelsbehållaren öppnats första gången.
6.4. Särskilda förvaringsanvisningar.
6.5. Läkemedelsbehållarens art och innehåll.
6.6. Särskilda försiktighetsåtgärder vid destruktion av använda läkemedel eller avfall som härrör från
sådana läkemedel, om så erfordras.
7.

Innehavaren av godkännandet för försäljning.

8.

Nummer på godkännande för försäljning.

9.

Datum för det första godkännandet eller förnyat godkännande.

10. Datum för revidering av texten.
11. För radiofarmaka, fullständiga uppgifter om intern strålningsmätning.
12. För radiofarmaka, ytterligare utförliga anvisningar för extemporeframställning och kvalitetskontroll
av dessa läkemedel tillsammans med, i tillämpliga fall, den längsta lagringstid under vilken
preparatet uppfyller specifikationerna, vare sig det utgör ett mellansteg, såsom ett eluat, eller ett
bruksfärdigt preparat.
När det gäller godkännanden enligt artikel 10 är det inte nödvändigt att inkludera de delar av
sammanfattningen av referensläkemedlets egenskaper, vilka avser indikationer eller doseringsformer, som fortfarande omfattades av patentlagar vid den tidpunkt då ett generiskt läkemedel
salufördes.”
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11.

Artikel 12 skall ersättas med följande:
”Artikel 12
1. Sökanden skall se till att de detaljerade sammanfattningar som avses i artikel 8.3 sista stycket,
innan de överlämnas till de behöriga myndigheterna, upprättas och undertecknas av experter med
tillräckliga tekniska och yrkesmässiga kvalifikationer, som skall redovisas i en kortfattad meritförteckning.
2. Personer med sådana tekniska och yrkesmässiga kvalifikationer som avses i punkt 1 skall motivera
eventuella hänvisningar till vetenskaplig litteratur enligt artikel 10a i enlighet med de villkor som
fastställs i bilaga I.
3. De detaljerade sammanfattningarna skall ingå i den dokumentation som sökanden överlämnar till
den behöriga myndigheten.”

12.

Artikel 13 skall ersättas med följande:
”Artikel 13
1. Medlemsstaterna skall se till att homeopatika som tillverkas och släpps ut på marknaden i
gemenskapen är registrerade eller godkända enligt bestämmelserna i artiklarna 14-16, såvida inte
läkemedlen omfattas av en registrering eller ett godkännande som beviljats i enlighet med nationell
lagstiftning fram till och med den 31 december 1993. När registrering beviljas skall artikel 28 och
artikel 29, punkterna 1-3 tillämpas.
2. Medlemsstaterna skall inrätta ett särskilt, förenklat förfarande för registrering av sådana homeopatika som avses i artikel 14.”

13.

Artikel 14 skall ändras på följande sätt:

a) I punkt 1 skall följande andra stycke införas:
”Om det förefaller berättigat till följd av nya vetenskapliga rön får kommissionen ändra bestämmelserna
i första stycket tredje strecksatsen i enlighet med förfarandet i artikel 121.2.”
b) Punkt 3 skall utgå.
14.

Artikel 15 skall ändras på följande sätt:

a) Den andra strecksatsen skall ersättas med följande:
”— Dokumentation som beskriver hur stamberedningen eller stamberedningarna framställs och
kontrolleras och som styrker dess eller deras homeopatiska användning med stöd av en adekvat
bibliografi.”
b) Den sjätte strecksatsen skall ersättas med följande:
”— En eller flera modeller av den yttre förpackningen och av läkemedelsbehållaren till de läkemedel
som skall registreras.”
15.

Artikel 16 skall ändras på följande sätt:

a) I punkt 1 skall orden ”artiklarna 8, 10 och 11” ersättas med orden ”artiklarna 8, 10, 10a, 10b, 10c
och 11”.
b) I punkt 2 skall orden ”toxikologiska och farmakologiska kontroller” ersättas med orden ”prekliniska
studier”.
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16.

Artiklarna 17 och 18 skall ersättas med följande:
”Artikel 17
1. Medlemsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att se till att förfarandet för beviljande av ett
godkännande för försäljning av ett läkemedel är avslutat inom högst 210 dagar efter det att en
giltig ansökan inlämnats.
Ansökningar om godkännande för försäljning av samma läkemedel i fler än en medlemsstat skall
lämnas in i enlighet med artiklarna 27-39.
2. Om en medlemsstat finner att en ansökan om godkännande för försäljning av samma läkemedel
redan granskas i en annan medlemsstat, skall den vägra att pröva ansökan och underrätta sökanden
om att artiklarna 27-39 är tillämpliga.
Artikel 18
En medlemsstat som enligt artikel 8.3 1 underrättas om att en annan medlemsstat har godkänt ett
läkemedel för vilket en ansökan om godkännande för försäljning har lämnats in i den förstnämnda
medlemsstaten skall avslå ansökan om denna inte har lämnats in i enlighet med artiklarna 27-39.”

17.

Artikel 19 skall ändras på följande sätt:

a) I inledningsfrasen skall ”artikel 8 och artikel 10.1” ersättas med ”artiklarna 8, 10, 10a, 10b och 10c”.
b) I punkt 1 skall ”artikel 8 och artikel 10.1” ersättas med ”artiklarna 8, 10, 10a, 10b och 10c”.
c) I punkt 2 skall ”ett statligt laboratorium eller ett laboratorium som är inrättat för detta ändamål”
ersättas med ”ett officiellt laboratorium för läkemedelskontroller eller ett annat laboratorium som en
medlemsstat har anvisat för detta ändamål”.
d) I punkt 3 skall ”artikel 8.3 och artikel 10.1” ersättas med ”artikel 8.3 samt artiklarna 10, 10a, 10b och
10c”.
18.

I artikel 20 b skall ”I undantagsfall” ersättas med ”Om det är befogat”.

19.

I artikel 21 skall punkterna 3 och 4 ersättas med följande:
”3. De behöriga myndigheterna skall utan dröjsmål offentliggöra godkännandet för försäljning tillsammans med sammanfattningen av produktens egenskaper för varje läkemedel som de har godkänt.
4. De behöriga myndigheterna skall utarbeta ett utredningsprotokoll och kommentarer till dokumentationen i fråga om resultaten av de farmaceutiska undersökningarna och prekliniska studierna
samt den kliniska prövningen av det aktuella läkemedlet. Utredningsprotokollet skall uppdateras så
snart det föreligger ny information som är av betydelse för utvärderingen av läkemedlets kvalitet,
säkerhet och effekt.
De behöriga myndigheterna skall utan dröjsmål offentliggöra utredningsprotokollet och skälen för
sitt yttrande efter det att alla uppgifter som rör affärshemligheter har utelämnats. Skälen skall
anges separat för varje indikation som ansökan avser.”
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20.

Artikel 22 skall ersättas med följande:
”Artikel 22
I undantagsfall och efter samråd med sökanden får godkännandet beviljas under förutsättning att
sökanden uppfyller vissa villkor, särskilt i fråga om läkemedlets säkerhet, rapportering till behöriga
myndigheter av alla eventuella tillbud i samband med användningen och åtgärder som skall vidtas.
Detta godkännande får beviljas endast på objektiva och verifierbara grunder och skall bygga på något
av de skäl som anges i bilaga I. För att det ursprungliga godkännandet skall fortsätta att gälla måste
villkoren omprövas årligen. Förteckningen över dessa villkor skall utan dröjsmål göras allmänt
tillgänglig tillsammans med de tidsfrister och datum då villkoren skall vara uppfyllda.”

21.

I artikel 23 skall följande stycken läggas till:
”Innehavaren av godkännandet skall omedelbart till den behöriga myndigheten överlämna nya
uppgifter som kan medföra ändringar av de uppgifter och handlingar som avses i artiklarna 8.3, 10,
10a, 10b och artikel 11 eller i artikel 32.5 eller bilaga I.
Särskilt skall innehavaren omedelbart underrätta den behöriga myndigheten om eventuella förbud eller
begränsningar som utfärdats av de behöriga myndigheterna i något land där humanläkemedlet saluförs
och om eventuella andra nya uppgifter som kan påverka nytta/riskförhållandet för humanläkemedlet i
fråga.
För att nytta/riskförhållandet kontinuerligt skall kunna bedömas får den behöriga myndigheten när
som helst begära att innehavaren av godkännandet för försäljning överlämnar uppgifter som visar att
nytta/riskförhållandet fortfarande är gynnsamt.”

22.

Följande artikel skall läggas till:
”Artikel 23a
Sedan godkännande för försäljning beviljats, skall innehavaren av godkännandet informera den
behöriga myndigheten i den medlemsstat som beviljat godkännandet om datum för humanläkemedlets
faktiska marknadsintroduktion i den medlemsstaten och därvid beakta de olika godkända varianterna
av läkemedlet.
Innehavaren skall också meddela den behöriga myndigheten om försäljningen av läkemedlet
i medlemsstaten upphör tillfälligt eller permanent. Ett sådant meddelande skall, utom i undantagsfall,
göras minst två månader innan försäljningen av produkten upphör.
På begäran av den behöriga myndigheten, särskilt i samband med säkerhetsövervakningen, skall
innehavaren av godkännandet för försäljning ge den behöriga myndigheten fullständiga upplysningar
om försäljningsvolymen för läkemedlet, samt varje uppgift som denne har tillgång till beträffande
förskrivningsvolymen.”

23.

Artikel 24 skall ersättas med följande:
”Artikel 24
1. Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 4 och 5 skall ett godkännande för försäljning
vara giltigt under fem år.
2. Godkännandet för försäljning kan förnyas efter fem år genom att den behöriga myndigheten i den
medlemsstat som beviljat godkännandet gör en ny bedömning av nytta/riskförhållandet.
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Innehavaren av godkännandet för försäljning skall för detta ändamål till den behöriga myndigheten
lämna en konsoliderad version av dokumentationen vad avser kvalitet, säkerhet och effekt, med alla
ändringar som införts efter det att godkännandet beviljats, minst sex månader innan godkännandet
för försäljning upphör att gälla enligt punkt 1.
3. Efter sitt förnyande skall godkännandet för försäljning gälla utan tidsbegränsning, såvida inte den
behöriga myndigheten av skäl som är motiverade med hänsyn till säkerhetsövervakningen beslutar
om ytterligare ett femårigt förnyande i enlighet med punkt 2.
4. Varje godkännande som inte inom tre år leder till att läkemedlet faktiskt släpps ut på marknaden i
den medlemsstat som beviljat godkännandet skall godkännandet upphöra att gälla.
5. Om ett godkänt läkemedel som tidigare släppts ut på marknaden i den medlemsstat som beviljat
godkännandet under tre på varandra följande år inte längre faktiskt saluförs i den medlemsstaten,
skall godkännandet upphöra att gälla för detta läkemedel.
6. I undantagsfall och med hänsyn till skyddet av folkhälsan får den behöriga myndigheten bevilja
undantag från punkterna 4 och 5. Sådana undantag måste vara vederbörligen motiverade.”
24.

Artikel 26 skall ersättas med följande:
”Artikel 26
1. Godkännande för försäljning skall inte beviljas, om det efter granskning av de uppgifter och
handlingar som anges i artiklarna 8, 10, 10a, 10b och 10c framgår att
a) nytta/riskförhållandet inte anses vara gynnsamt, eller
b) läkemedlets terapeutiska effekt inte dokumenterats tillräckligt av sökanden, eller
c) läkemedlets kvalitativa och kvantitativa sammansättning inte överensstämmer med den uppgivna.
2. Godkännandet skall inte heller beviljas om de uppgifter eller handlingar som bifogats till stöd för
ansökan inte uppfyller kraven i artiklarna 8, 10, 10a, 10b och 10c.
3. Sökanden eller innehavaren av ett godkännande för försäljning skall ansvara för att de handlingar
och uppgifter som lämnats in är korrekta.”

25.

Rubriken på avdelning III kapitel 4 skall ersättas med följande:
”Kapitel 4
Förfarande för ömsesidigt erkännande och decentraliserat förfarande”

26.

Artiklarna 27-32 skall ersättas med följande:
”Artikel 27
1. En samordningsgrupp skall inrättas för att granska alla frågor som rör godkännande för försäljning
av ett läkemedel i fler än en medlemsstat i enlighet med förfarandena i detta kapitel. Myndigheten
skall tillhandahålla samordningsgruppens sekretariat.
2. Samordningsgruppen skall bestå av en företrädare för varje medlemsstat; denne företrädare skall
utses för en förnybar period om tre år. Samordningsgruppens ledamöter får åtföljas av experter.
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3. Samordningsgruppen skall själv fastställa sin arbetsordning, som skall träda i kraft efter tillstyrkan
från kommissionen. Arbetsordningen skall offentliggöras.

Artikel 28

1. Den som ansöker om godkännande för försäljning av ett läkemedel i fler än en medlemsstat skall
lämna in en ansökan baserad på identisk ansökningsdokumentation i dessa medlemsstater. Dokumentationen skall innefatta de uppgifter och handlingar som anges i artikel 8 och artiklarna 10,
10a, 10b, 10c och 11. De bifogade handlingarna skall också innehålla en förteckning över de
medlemsstater som berörs av ansökan.

Sökanden skall begära att en av medlemsstaterna fungerar som referensmedlemsstat och utarbetar
ett utredningsprotokoll för läkemedlet i enlighet med punkterna 2 och 3.

2. Om läkemedlet redan är godkänt för försäljning när ansökan görs, skall de berörda medlemsstaterna erkänna det godkännande för försäljning som beviljats av referensmedlemsstaten. För detta
ändamål skall innehavaren av godkännandet för försäljning begära att referensmedlemsstaten
antingen utarbetar ett utredningsprotokoll för läkemedlet eller vid behov uppdaterar ett eventuellt
befintligt utredningsprotokoll. Referensmedlemsstaten skall utarbeta eller uppdatera utredningsprotokollet inom 90 dagar efter mottagandet av en giltig ansökan. Utredningsprotokollet skall,
tillsammans med den godkända sammanfattningen av produktens egenskaper, märkningen och
bipacksedeln, sändas till de berörda medlemsstaterna och till sökanden.

3. Om läkemedlet inte är godkänt för försäljning när ansökan görs, skall sökanden begära att
referensmedlemsstaten utarbetar ett förslag till utredningsrapport, ett förslag till sammanfattning av
produktens egenskaper och ett förslag till märkning och bipacksedel. Referensmedlemsstaten skall
utarbeta dessa förslag till handlingar inom 120 dagar efter mottagandet av en giltig ansökan och
skall sända dem till de berörda medlemsstaterna och till sökanden.

4. Inom 90 dagar efter mottagandet av de handlingar som avses i punkterna 2 och 3 skall de berörda
medlemsstaterna godkänna utredningsprotokollet, sammanfattningen av produktens egenskaper,
märkningen och bipacksedeln och underrätta referensmedlemsstaten om detta. Referensmedlemsstaten skall konstatera att enighet föreligger, avsluta förfarandet och underrätta sökanden.

5. Varje medlemsstat där en ansökan har lämnats in i enlighet med punkt 1 skall inom 30 dagar efter
det att enighet har konstaterats fatta ett beslut i enlighet med det godkända utredningsprotokollet,
sammanfattningen av produktens egenskaper, märkningen och bipacksedeln.

Artikel 29

1. Om en medlemsstat på grund av en potentiell allvarlig folkhälsorisk inte inom den tid som anges i
artikel 28.4 kan godkänna utredningsprotokollet, sammanfattningen av produktens egenskaper,
märkningen och bipacksedeln, skall den utförligt motivera sitt ställningstagande för referensmedlemsstaten, andra berörda medlemsstater och sökanden. Innehållet i detta meddelande skall
omedelbart översändas till samordningsgruppen.

2. Vad som utgör en potentiell allvarlig folkhälsorisk skall definieras i riktlinjer som skall antas av
kommissionen.

15.4.2004

15.4.2004

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 91 E/315
Onsdag 17 december 2003

3. I samordningsgruppen skall alla de medlemsstater som avses i punkt 1 göra sitt yttersta för att
uppnå enighet om vilka åtgärder som skall vidtas. De skall bereda sökanden möjlighet att
muntligen eller skriftligen redogöra för sin ståndpunkt. Om medlemsstaterna uppnår enighet inom
60 dagar efter det att meddelandet om oenighet har översänts skall referensmedlemsstaten
konstatera att enighet föreligger, avsluta förfarandet och underrätta sökanden. Artikel 28.5 skall
tillämpas.
4. Om medlemsstaterna inte har uppnått enighet inom de 60 dagar som avses i punkt 3 skall
myndigheten utan dröjsmål underrättas, så att förfarandet i artiklarna 32, 33 och 34 kan tillämpas.
En utförlig redovisning av de frågor där enighet inte har kunnat nås och motiven för de olika
ståndpunkterna skall översändas till myndigheten. En kopia av denna redovisning skall översändas
till sökanden.
5. Så snart sökanden har underrättats om att frågan har hänskjutits till myndigheten, skall han/hon
utan dröjsmål förse myndigheten med en kopia av uppgifterna och handlingarna i artikel 28.1
första stycket.
6. I det fall som avses i punkt 4 får de medlemsstater som har godkänt referensmedlemsstatens
utredningsprotokoll, förslag till sammanfattning av produktens egenskaper, märkning och bipacksedel på sökandens begäran bevilja godkännande för försäljning av läkemedlet utan att invänta
resultatet av förfarandet i artikel 32. Godkännandet för försäljning skall under sådana omständigheter beviljas utan att det påverkar resultatet av förfarandet.
Artikel 30
1. Om fler än en ansökning har lämnats in enligt artikel 8 och artiklarna 10, 10a, 10b, 10c och 11
om godkännande av försäljning för ett visst läkemedel och olika beslut har fattats i medlemsstaterna om godkännande av läkemedlet, eller tillfälligt återkallande eller upphävande av godkännandet, får en medlemsstat, kommissionen, sökanden eller innehavaren av godkännandet för
försäljning hänskjuta frågan till Kommittén för humanläkemedel (nedan kallad ’kommittén’) för
tillämpningen av förfarandet i artiklarna 32, 33 och 34.
2. För att främja harmonisering av godkännanden för läkemedel i gemenskapen skall medlemsstaterna
varje år till samordningsgruppen översända en förteckning över läkemedel för vilka harmoniserade
sammanfattningar av produktens egenskaper bör utarbetas.
Samordningsgruppen skall upprätta en förteckning med beaktande av medlemsstaternas förslag och
översända den till kommissionen.
Kommissionen eller en medlemsstat får, i samförstånd med myndigheten, och med hänsyn till
berörda parters ståndpunkter, hänskjuta frågan om dessa läkemedel till kommittén i enlighet med
punkt 1.
Artikel 31
1. Medlemsstaterna, kommissionen, sökanden eller innehavaren av godkännandet för försäljning skall i
särskilda fall, då gemenskapens intressen berörs, hänskjuta frågan till kommittén för tillämpning av
förfarandet i artiklarna 32, 33 och 34 innan beslut fattas om en begäran om godkännande för
försäljning, om tillfälligt återkallande eller upphävande av ett godkännande eller om varje annan
ändring av villkoren för ett godkännande för försäljning som framstår som nödvändig, i synnerhet
för att beakta den information som inhämtats i enlighet med avdelning IX.
Den berörda medlemsstaten eller kommissionen skall klart definiera den fråga som hänskjuts till
kommittén för behandling och underrätta sökanden eller innehavaren av godkännandet för försäljning om detta.
Medlemsstaterna och sökanden eller innehavaren av godkännandet för försäljning skall förse
kommittén med all tillgänglig information som berör ärendet i fråga.
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2. Om den hänskjutna frågan rör en grupp av läkemedel eller en terapeutisk klass, får myndigheten
begränsa förfarandet till vissa särskilda delar av godkännandet.
I detta fall skall artikel 35 tillämpas på dessa läkemedel endast om de omfattas av de förfaranden
för godkännande för försäljning som avses i detta kapitel.
Artikel 32
1. När det hänvisas till förfarandet i denna artikel skall kommittén behandla den fråga det gäller och
avge ett motiverat yttrande inom 60 dagar från det att frågan hänsköts till den.
I frågor som hänskjuts till kommittén i enlighet med artiklarna 30 och 31 får kommittén dock
förlänga denna tidsfrist med ytterligare högst 90 dagar, med beaktande av synpunkter från de
berörda sökandena eller innehavarna av godkännanden för försäljning.
I brådskande fall får kommittén på förslag från sin ordförande medge att tidsfristen förkortas.
2. Kommittén skall utse en av sina ledamöter som rapportör vid behandlingen av en fråga. Kommittén
får även utse enskilda experter för rådgivning i särskilda frågor. När kommittén utser experter skall
den definiera deras uppdrag och ange inom vilken tid uppdragen skall vara avslutade.
3. Innan kommittén avger sitt yttrande skall den bereda sökanden eller innehavaren av godkännandet
för försäljning möjlighet att lämna muntliga eller skriftliga förklaringar inom en tidsfrist som
kommittén skall fastställa.
Kommitténs yttrande skall åtföljas av ett förslag till sammanfattning av produktens egenskaper och
av förslag till märkning och bipacksedel.
Kommittén får vid behov anmoda varje annan person att lämna information i frågan till den.
Kommittén får förlänga tidsfristerna i punkt 1 för att ge sökanden eller innehavaren av godkännandet för försäljning tid att utarbeta sina förklaringar.
4. Myndigheten skall utan dröjsmål underrätta sökanden eller innehavaren av godkännandet för
försäljning om kommittén i sitt yttrande finner att
a) ansökan inte uppfyller kriterierna för godkännande för försäljning, eller att
b) den sammanfattning av produktens egenskaper som sökanden eller innehavaren av godkännandet för försäljning föreslagit i enlighet med artikel 11 bör ändras, eller att
c) godkännandet bör beviljas på vissa villkor av hänsyn till förhållanden som den anser väsentliga
för en säker och effektiv användning av läkemedlet, däribland även frågor som rör säkerhetsövervakning, eller att
d) ett godkännande för försäljning bör återkallas tillfälligt, ändras eller upphävas.
Inom 15 dagar efter att ha mottagit yttrandet får sökanden eller innehavaren av godkännandet för
försäljning skriftligen underrätta myndigheten om sin önskan att begära en förnyad prövning av
yttrandet. I så fall skall han/hon utförligt redovisa skälen till sin begäran för myndigheten inom 60
dagar efter det att yttrandet mottagits.
Kommittén skall inom 60 dagar efter att ha mottagit skälen till begäran göra en förnyad prövning
av sitt yttrande i enlighet med artikel 62.1 fjärde stycket i förordning (EG) nr …/2004 (*). Skälen
till övervägandena skall bifogas det utredningsprotokoll som avses i punkt 5 i den här artikeln.
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5. Inom 15 dagar efter det att kommitténs slutliga yttrande antagits, skall myndigheten överlämna det
till medlemsstaterna, kommissionen och sökanden eller innehavaren av godkännandet för försäljning tillsammans med en rapport om prövningen av läkemedlet och skälen till kommitténs
slutsatser.
Om yttrandet tillstyrker att godkännande för försäljning beviljas eller upprätthålls för det aktuella
läkemedlet, skall följande handlingar bifogas yttrandet:
a) Ett förslag till sammanfattning av produktens egenskaper enligt artikel 11.
b) Eventuella villkor som skall gälla för godkännandet enligt punkt 4 c.
c) Uppgifter om eventuella rekommenderade villkor eller begränsningar avseende en säker och
effektiv användning av läkemedlet.
d) Förslagen till märkning och bipacksedel.
______________
(*) Till Publikationsbyrån: Förordningens nummer som i fotnot till skäl 5.”

27.

Artikel 33 skall ändras på följande sätt:

a) I första stycket skall ”30 dagar” ersättas med ”15 dagar”.
b) I andra stycket skall orden ”artikel 32.5 a—b” ersättas med orden ”artikel 32.5 andra stycket”.
c) I fjärde stycket skall orden ”den sökande” ersättas med ”sökanden eller innehavaren av godkännandet
för försäljning”.
28.

Artikel 34 skall ersättas med följande:
”Artikel 34
1. Kommissionen skall fatta ett slutligt beslut i enlighet med förfarandet i artikel 121.3 och detta skall
ske inom 15 dagar efter det att förfarandet har avslutats.
2. Arbetsordningen för den ständiga kommitté som inrättas genom artikel 121.1 skall anpassas med
beaktande av de uppgifter som kommittén åläggs genom detta kapitel.
Denna anpassning skall omfatta följande:
a) Den ständiga kommitténs yttrande skall lämnas skriftligt, utom i de fall som avses i artikel 33
tredje stycket.
b) Medlemsstaterna skall ha 22 dagar på sig att till kommissionen lämna skriftliga synpunkter på
förslaget till beslut. Om beslutet är brådskande får dock ordföranden fastställa en kortare
tidsfrist, med hänsyn till hur brådskande frågan är. Denna tidsfrist skall endast i undantagsfall
vara kortare än fem dagar.
c) Varje medlemsstat skall skriftligt kunna begära att förslaget till beslut diskuteras i den ständiga
kommittén vid ett plenarsammanträde.

Om kommissionen anser att en medlemsstats skriftliga synpunkter ger upphov till sådana nya viktiga
frågor av vetenskaplig eller teknisk natur som inte behandlas i myndighetens yttrande, skall ordföranden
avbryta förfarandet och hänskjuta förslaget till myndigheten för vidare behandling.
De bestämmelser som krävs för att genomföra denna punkt skall antas av kommissionen i enlighet med
förfarandet i artikel 121.2.
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3. Beslut enligt punkt 1 skall riktas till alla medlemsstater och skall meddelas innehavaren av
godkännandet för försäljning eller sökanden för kännedom. De berörda medlemsstaterna och
referensmedlemsstaten skall med hänvisning till beslutet inom 30 dagar efter det att beslut har
meddelats antingen bevilja eller återkalla godkännande för försäljning eller göra de ändringar som
krävs för att följa beslutet. De skall underrätta kommissionen och myndigheten om detta.”
29.

I artikel 35.1 skall tredje stycket utgå.

30.

I artikel 38 skall punkt 2 ersättas med följande:
”2. Kommissionen skall åtminstone vart tionde år offentliggöra en rapport om de erfarenheter som
gjorts på grundval av förfarandena i detta kapitel och föreslå eventuella ändringar som kan
behövas för att förbättra dessa förfaranden. Kommissionen skall lägga fram rapporten för Europaparlamentet och rådet.”

31.

Artikel 39 skall ersättas med följande:
”Artikel 39
Artikel 29.4, 29.5 och 29.6 samt artiklarna 30-34 skall inte tillämpas på de homeopatika som avses i
artikel 14.
Artiklarna 28-34 skall inte tillämpas på de homeopatika som avses i artikel 16.2.”

32.

I artikel 40 skall följande punkt läggas till:
”4. Medlemsstaterna skall sända en kopia av det tillstånd som avses i punkt 1 till myndigheten.
Myndigheten skall föra in den informationen i den gemenskapsdatabas som avses i artikel 111.6.”

33.

I artikel 46 skall led f ersättas med följande:

”f) rätta sig efter principerna och riktlinjerna för god tillverkningssed för läkemedel och därvid som
utgångsmaterial endast använda aktiva substanser som tillverkats i enlighet med de detaljerade
riktlinjerna för god tillverkningssed för utgångsmaterial.
Detta led skall också tillämpas på vissa hjälpämnen; en förteckning över dessa hjälpämnen och de
särskilda tillämpningsvillkoren skall fastställas genom ett direktiv som kommissionen skall anta i
enlighet med förfarandet i artikel 121.2.”
34.

Följande artikel skall införas:
”Artikel 46a
1. I detta direktiv avses med tillverkning av aktiva substanser som används som utgångsmaterial dels
fullständig tillverkning och deltillverkning eller import av en aktiv substans som används som
utgångsmaterial (i enlighet med definitionen i del I, punkt 3.2.1.1 b i bilaga I), dels de olika
åtgärder som utförs bl.a. av distributörer av utgångsmaterial i fråga om delning, förpackning eller
presentation före införlivandet med ett läkemedel, inbegripet ompackning och ommärkning.
2. Varje ändring som kan behövas för att anpassa punkt 1 till den vetenskapliga och tekniska
utvecklingen skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 121.2.”
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35.

I artikel 47 skall följande stycken läggas till:
”Principer för god tillverkningssed för aktiva substanser som används som utgångsmaterial enligt
artikel 46 f skall antas i form av detaljerade riktlinjer.
Kommissionen skall också offentliggöra riktlinjer om form för och innehåll i det tillstånd som avses i
artikel 40.1, om de rapporter som avses i artikel 111.3 och om form för och innehåll i det intyg om
god tillverkningssed som avses i artikel 111.5.”

36.

I artikel 49.1 skall ordet ”minst” utgå.

37.
I artikel 49.2 fjärde stycket första strecksatsen skall i den engelska språkversionen orden ”Applied
physics” ersättas med ”Experimental physics”.
38.

I artikel 50.1 skall ordet ”där” ersättas med orden ”inom gemenskapen”.

39.

I artikel 51.1 skall led b ersättas med följande:
”b) att varje tillverkningssats av läkemedel som kommer från tredje land, oavsett om tillverkningen har
skett i gemenskapen, har undergått en fullständig kvalitativ analys i en medlemsstat, en kvantitativ
analys av åtminstone alla de aktiva substanserna och alla andra undersökningar eller kontroller
som krävs för att garantera läkemedlens kvalitet i enlighet med de krav som legat till grund för
godkännandet för försäljning.”

40.

Artikel 54 skall ändras på följande sätt:

a) Led a skall ersättas med följande:
”a) Läkemedlets namn åtföljt av styrka och läkemedelsform, och, om lämpligt, ett angivande av om
läkemedlet är avsett för spädbarn, barn eller vuxna. Om läkemedlet innehåller upp till tre aktiva
substanser skall det internationella generiska namnet (INN) anges, eller, om en sådan inte finns, den
vanligtvis använda benämningen.”
b) I led d skall ordet ”riktlinjer” ersättas med orden ”detaljerade anvisningar”.
c) Led e skall ersättas med följande:
”e) Administreringssätt och, om så är nödvändigt, administreringsväg. En tom yta skall lämnas där den
föreskrivna doseringen kan anges.”
d) Led f skall ersättas med följande:
”f) En särskild varning att läkemedlet måste förvaras utom räckhåll och synhåll för barn.”
e) Led j skall ersättas med följande:
”j) Särskilda försiktighetsåtgärder vid bortskaffandet av oanvända läkemedel eller avfall som härrör från
läkemedel, om så erfordras, samt en hänvisning till lämpliga och befintliga insamlingssystem.”
f) Led k skall ersättas med följande:
”k) Namn på och adress till innehavaren av godkännandet för försäljning och i förekommande fall
namnet på den företrädare för innehavaren som denne har utsett.”
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g) Led n skall ersättas med följande:
”n) För receptfria läkemedel, bruksanvisning för läkemedlet.”
41.

Artikel 55 skall ändras på följande sätt:

a) I punkt 1 skall orden ”i artiklarna 54 och 62” ersättas med orden ”i artikel 54”.
b) I punkt 2 skall första strecksatsen ersättas med följande:
”— Läkemedlets namn enligt artikel 54 a.”
c) I punkt 3 skall första strecksatsen ersättas med följande:
”— Läkemedlets namn enligt artikel 54 a och vid behov administreringsväg.”
42.

Följande artikel skall införas:
”Artikel 56a
Läkemedlets namn enligt artikel 54 a skall också anges i blindskrift på förpackningen. Innehavaren av
godkännandet för försäljning skall ansvara för att bipacksedeln på begäran av patientorganisationer
görs tillgänglig i format som är anpassat för blinda och synskadade.”

43.

I artikel 57 skall följande stycke läggas till:
”För de läkemedel som godkänts för försäljning i enlighet med förordning (EG) nr …/2004 (*) skall
medlemsstaterna vid tillämpningen av denna artikel följa de detaljerade anvisningar som avses i
artikel 65 i detta direktiv.
______________
(*) Till Publikationsbyrån: Förordningens nummer som i skäl 5.”

44.

Artikel 59 skall ersättas med följande:
”Artikel 59
1. Bipacksedeln skall utformas i överensstämmelse med sammanfattningen av produktens egenskaper.
Följande upplysningar skall lämnas i den ordning som anges nedan:
a) För identifiering av läkemedlet:
i) Läkemedlets namn åtföljt av läkemedlets styrka och läkemedelsformen, i förekommande fall
med angivande av om läkemedlet är avsett för spädbarn, barn eller vuxna. Den gängse
benämningen skall anges om läkemedlet endast innehåller en aktiv substans och om dess
namn är ett fantasinamn.
ii) Farmakoterapeutisk grupp eller verkningssätt uttryckt på ett för patienten lättbegripligt sätt.
b) Terapeutiska indikationer.
c) En förteckning med den information som behövs innan läkemedlet intas, nämligen
i) kontraindikationer,
ii) relevanta försiktighetsåtgärder vid användningen,
iii) interaktioner med andra läkemedel och andra typer av interaktion (t.ex. med alkohol, tobak
och livsmedel) som kan påverka läkemedlets effekt,
iv) särskilda varningar.
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d) De sedvanliga instruktioner som behövs för en korrekt användning, särskilt
i) dosering,
ii) administreringssätt och vid behov administreringsväg,
iii) hur ofta läkemedlet skall administreras, vid behov med angivande av lämplig tid när
läkemedlet kan eller måste administreras,
samt, när så är lämpligt beroende på läkemedlets art,
iv) behandlingstidens längd, om denna bör begränsas,
v) vilka åtgärder som skall vidtas i händelse av överdosering (t.ex. symptom, akuta åtgärder),
vi) vad som bör göras när en eller flera doser inte har intagits,
vii) om så är nödvändigt, uppgift om risken för abstinensbesvär vid utsättning,
viii) en särskild rekommendation att vid behov rådfråga läkare eller farmaceut för att få närmare
information om hur produkten skall användas.
e) En beskrivning av de biverkningar som kan uppträda vid normal användning av läkemedlet och,
om så krävs, vilka åtgärder som bör vidtas i sådana fall. Patienten skall uttryckligen uppmanas
att underrätta sin läkare eller farmaceut om alla biverkningar som inte nämns i bipacksedeln.
f) En hänvisning till det utgångsdatum som anges på etiketten, samt
i) en varning mot att använda läkemedlet efter detta datum,
ii) om det är relevant, särskilda förvaringsanvisningar,
iii) om så krävs, en varning för vissa synliga tecken på försämring av läkemedlets kvalitet,
iv) en fullständig deklaration avseende de aktiva substansernas och hjälpämnenas art, samt de
aktiva substansernas mängd, med användning av gängse benämning för varje läkemedelsform som läkemedlet förekommer i,
v) läkemedelsform och mängd per viktenhet, volymenhet eller antal doser av läkemedlet för
varje form som läkemedlet förekommer i,
vi) namn på och adress till innehavaren av godkännandet för försäljning och i förekommande
fall namn på dennes utsedda företrädare i medlemsstaterna,
vii) tillverkarens namn och adress.
g) Om läkemedlet har godkänts i enlighet med artiklarna 28-39 under olika namn i de berörda
medlemsstaterna, en förteckning som anger det godkända namnet i var och en av medlemsstaterna.
h) Datum för den senaste versionen av bipacksedeln.
2. Den förteckning som avses i punkt 1 c skall
a) ta hänsyn till vissa användarkategorier (t.ex. barn, gravida kvinnor eller ammande mödrar, äldre
människor, patienter med särskilda sjukdomstillstånd),
b) om så är lämpligt, nämna möjlig inverkan på förmågan att köra fordon eller använda maskiner,
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c) ange de hjälpämnen som det är viktigt att känna till för en säker och effektiv användning av
läkemedlet och som upptas i de detaljerade anvisningar som offentliggjorts enligt artikel 65.
3. Bipacksedeln skall avspegla resultaten av samråd med patienter i aktuella målgrupper för att
garantera att den är begriplig, tydlig och lättanvänd.”
45.

Artikel 61.1 skall ersättas med följande:
”1. Vid ansökan om godkännande för försäljning skall en eller flera modeller av den yttre förpackningen och läkemedelsbehållaren lämnas till de behöriga myndigheterna tillsammans med ett
förslag till bipacksedel. Resultaten av de utvärderingar som gjorts i samarbete med patienter i
aktuella målgrupper skall också lämnas till den behöriga myndigheten.”

46.

I artikel 61.4 skall orden ”eller, i tillämpliga fall,” ersättas med ”och”.

47.
I artikel 62 skall orden ”som har hälsofrämjande värde” ersättas med orden ”som är till nytta för
patienten”.
48.

Artikel 63 skall ändras på följande sätt:

a) I punkt 1 skall följande stycke läggas till:
”För vissa särläkemedel får dock, efter en motiverad ansökan, de uppgifter som anges i artikel 54
lämnas på endast ett av gemenskapens officiella språk.”
b) Punkterna 2 och 3 skall ersättas med följande:
”2. Bipacksedelns text måste vara klart och lättförståeligt skriven och utformad så att användaren kan
handla på rätt sätt, vid behov med hjälp av hälso- och sjukvårdspersonal. Bipacksedelns text måste
vara utformad klart och tydligt på det eller de officiella språken i den medlemsstat där läkemedlet
har släppts ut på marknaden.
Bestämmelsen i första stycket skall inte hindra att bipacksedeln kan tryckas på flera språk, förutsatt
att samma information ges på alla dessa språk.
3. De behöriga myndigheterna får undanta enskilda läkemedel från kravet på att märkningen och
bipacksedeln skall innehålla vissa uppgifter samt att bipacksedeln skall vara på det eller de officiella
språken i den medlemsstat där läkemedlet har släppts ut på marknaden, om läkemedlet inte är
avsett att lämnas ut direkt till patienten.”
49.

Artikel 65 skall ersättas med följande:
”Artikel 65
Kommissionen skall i samråd med medlemsstaterna och berörda parter utarbeta och offentliggöra
detaljerade anvisningar, särskilt i fråga om
a) utformningen av särskilda varningstexter för vissa läkemedelsgrupper,
b) det särskilda informationsbehovet vid icke receptbelagda läkemedel,
c) läsbarheten hos uppgifterna i märkningen och på bipacksedeln,
d) metoder för identifiering och äkthetsprövning av läkemedel,
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e) förteckningen över hjälpämnen som måste omnämnas i märkningen av läkemedel, med anvisningar
om hur hjälpämnena skall anges,
f) harmoniserade bestämmelser för tillämpningen av artikel 57.”
50.

Artikel 66.3 fjärde strecksatsen skall ersättas med följande:
”— Tillverkarens namn och adress.”

51.

I artikel 69 skall punkt 1 ändras på följande sätt:

a) Första strecksatsen skall ersättas med följande:
”— Det vetenskapliga namnet på stamprodukten (eller stamprodukterna) åtföljt av utspädningsgraden,
med användning av symbolerna i den farmakopé som används i enlighet med artikel 1.5. Om ett
homeopatikum består av två eller flera stamprodukter får stamprodukternas vetenskapliga namn i
märkningen kompletteras med ett fantasinamn.”
b) Den sista strecksatsen skall ersättas med följande:
”— En varningstext som uppmanar användaren att rådfråga läkare om symptomen kvarstår.”
52.

I artikel 70 skall punkt 2 ändras på följande sätt:

a) Led a skall ersättas med följande:
”a) Läkemedel som lämnas ut på recept som får, respektive inte får, itereras.”
b) Led c skall ersättas med följande:
”c) Läkemedel för vilka rätten att föreskriva är begränsad och vars användning är avsedd för vissa
specialområden.”
53.

Artikel 74 skall ersättas med följande:
”Artikel 74
Om nya fakta kommer till de behöriga myndigheternas kännedom skall dessa pröva och vid behov
ändra klassificeringen av ett läkemedel med tillämpning av de kriterier som anges i artikel 71.”

54.

Följande artikel skall läggas till:
”Artikel 74a
Om en ändrad läkemedelsklassificering har godkänts på grundval av viktiga prekliniska studier eller
kliniska prövningar skall den behöriga myndigheten under ett år efter det att den ursprungliga
ändringen godkändes inte ta hänsyn till resultaten av dessa undersökningar och prövningar vid
handläggningen av en ansökan från en annan sökande eller innehavare av ett godkännande för
försäljning om ändrad läkemedelsklassificering av samma ämne.”

55.

Artikel 76 skall ändras på följande sätt:

a) Det befintliga stycket skall betecknas punkt 1.
b) Följande punkter skall läggas till:
”2. För verksamheter som avser partihandel och lagring skall läkemedlet omfattas av ett godkännande
för försäljning som meddelats i enlighet med förordning (EG) nr …/2004 (*) eller av de behöriga
myndigheterna i en medlemsstat i enlighet med detta direktiv.
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3. En distributör som inte är innehavare av godkännandet för försäljning och som importerar ett
läkemedel från en annan medlemsstat skall underrätta innehavaren av godkännandet för försäljning
och den behöriga myndigheten i den medlemsstat dit läkemedlet skall importeras om sin avsikt att
importera det. För läkemedel som inte omfattas av ett godkännande i enlighet med förordning (EG)
nr …/2004 (*) skall underrättelsen till den behöriga myndigheten inte påverka tilläggsförfaranden
som föreskrivs i den medlemsstatens lagstiftning.
______________
(*) Till Publikationsbyrån: Förordningens nummer som i skäl 5.”

56.

I artikel 80 e skall andra strecksatsen ersättas med följande:
”— Läkemedlets namn.”

57.

Artikel 81 skall ersättas med följande:
”Artikel 81
I fråga om leverans av läkemedel till apotekare och personer som är behöriga att lämna ut läkemedel
till allmänheten skall medlemsstaterna inte ålägga innehavaren av ett tillstånd att bedriva partihandel
som har utfärdats av en annan medlemsstat, några skyldigheter, särskilt allmännyttiga skyldigheter,
som är strängare än de skyldigheter som åläggs dem som medlemsstaterna själva har gett tillstånd att
bedriva motsvarande verksamhet.
Innehavaren av ett godkännande för försäljning av ett läkemedel och distributörerna av detta läkemedel
som faktiskt släpps ut på marknaden i en medlemsstat skall, inom gränserna för sina ansvarsområden,
ombesörja tillräckliga och fortlöpande leveranser av läkemedlet till apotek och personer som är
behöriga att lämna ut läkemedel så att patienterna i den berörda medlemsstaten får sina behov
tillgodosedda.
Åtgärderna för att tillämpa denna artikel bör dessutom vara berättigade med hänsyn till skyddet av
folkhälsan och stå i proportion till syftet med detta skydd, i enlighet med fördragets bestämmelser,
särskilt bestämmelserna om fri rörlighet för varor och konkurrens.”

58.

I artikel 82 första stycket skall andra strecksatsen ersättas med följande:
”— läkemedlets namn och läkemedelsform,”

59.

Artikel 84 skall ersättas med följande:
”Artikel 84
Kommissionen skall offentliggöra riktlinjer för god distributionssed. I detta syfte skall den samråda
med Kommittén för humanläkemedel och med Farmaceutiska kommittén, som inrättats genom
rådets beslut 75/320/EEG (*).
_______________
(*) EGT L 147, 9.6.1975, s. 23.”

60.

Artikel 85 skall ersättas med följande:
”Artikel 85
Denna avdelning skall tillämpas på homeopatika.”

61.

I artikel 86.2 skall den fjärde strecksatsen ersättas med följande:
”— Information om människors hälsa eller sjukdomar, förutsatt att ingen hänvisning, ens indirekt,
görs till läkemedel.”
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62.

Artikel 88 skall ersättas med följande:
”Artikel 88
1. Medlemsstaterna skall förbjuda reklam riktad till allmänheten för läkemedel som
a) är receptbelagda, i enlighet med avdelning VI,
b) innehåller psykotropa eller narkotiska ämnen, i den mening som avses i internationella
konventioner, t.ex. Förenta nationernas konventioner från 1961 och 1971.
2. Läkemedel får marknadsföras till allmänheten, om de genom sin sammansättning och sitt syfte är
avsedda och utformade för användning utan att en praktiserande läkare behöver medverka med att
ställa diagnos, föreskriva eller kontrollera en behandling, men, om så är nödvändigt, med hjälp av
apotekarens anvisningar.
3. Medlemsstaterna skall inom sina territorier kunna förbjuda marknadsföring som riktas till allmänheten för läkemedel för vilka kostnadsersättning kan lämnas.
4. Det förbud som avses i punkt 1 skall inte gälla vaccinationskampanjer som utförs av branschen och
som är godkända av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna.
5. Det förbud som avses i punkt 1 skall tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av artikel 14 i
direktiv 89/552/EEG.
6. Medlemsstaterna skall förbjuda industrin att distribuera läkemedel direkt till allmänheten i reklamsyfte.”

63.

Följande text skall läggas till efter artikel 88:
”AVDELNING VIIIA
INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING
Artikel 88a
Kommissionen skall inom tre år från det att direktiv 2004/…/EG (*) har trätt i kraft, efter samråd med
patient- och konsumentorganisationer, läkar- och farmaceutorganisationer, medlemsstaterna och andra
berörda parter, inför Europaparlamentet och rådet lägga fram en rapport om dagens informationsmetoder — särskilt via Internet — och om de risker och fördelar för patienterna som är förenade med
dessa.
Efter analysen av dessa uppgifter skall kommissionen, om den anser detta lämpligt, föreslå en
informationsstrategi som garanterar en högkvalitativ, objektiv och trovärdig information utan försäljningssyfte om läkemedel och andra behandlingsformer samt behandla frågan om informationskällans
ansvar.
______________
(*) Anmärkning till EUT: För in numret på detta direktiv.”

64.

Artikel 89 skall ändras på följande sätt:

a) I punkt 1 b skall första strecksatsen ersättas med följande:
”(påverkar inte den svenska versionen)”
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b) Punkt 2 skall ersättas med följande:
”2. Medlemsstaterna får besluta om att läkemedelsreklam som riktas till allmänheten får, utan hinder av
punkt 1, innehålla endast läkemedlets namn eller, i förekommande fall, dess internationella
generiska namn, eller varumärket, om reklamen endast är avsedd som en påminnelse.”
65.

I artikel 90 skall led l utgå.

66.

I artikel 91 skall punkt 2 ersättas med följande:
”2. Medlemsstaterna får besluta om att läkemedelsreklam som riktas till personer som är behöriga att
förskriva eller tillhandahålla läkemedel får, utan hinder av punkt 1, innehålla endast läkemedlets
namn, eller, i förekommande fall, dess internationella generiska namn, eller varumärket, om
reklamen endast är avsedd som en påminnelse.”

67.

Artikel 94.2 skall ersättas med följande:
”2. Representationsförmåner vid säljfrämjande sammankomster skall alltid strikt begränsas till
sammankomstens huvudsakliga syfte och får inte erbjudas andra än hälso- och sjukvårdspersonal.”

68.

Artikel 95 skall ersättas med följande:
”Artikel 95
Bestämmelserna i artikel 94.1 skall inte utgöra hinder för att direkt eller indirekt erbjuda representationsförmåner vid arrangemang som anordnas i rent yrkesmässigt och vetenskapligt syfte. Sådana
representationsförmåner skall alltid strikt begränsas till sammankomstens huvudsakliga vetenskapliga
syfte. De får inte erbjudas andra än hälso- och sjukvårdspersonal.”

69.

I artikel 96.1 skall led d ersättas med följande:
”d) Inget prov får vara större än den minsta förpackning som förekommer på marknaden.”

70.

I artikel 98 skall följande punkt läggas till:
”3. Medlemsstaterna får inte förbjuda att innehavaren av godkännandet för försäljning för ett läkemedel och ett eller flera företag som denne utser tillsammans marknadsför detta läkemedel.”

71.

Artikel 100 skall ersättas med följande:
”Artikel 100
Marknadsföringen av sådana homeopatika som avses i artikel 14.1 skall följa bestämmelserna i denna
avdelning, med undantag av artikel 87.1.
Endast sådan information som avses i artikel 69.1 får dock användas i marknadsföringen av sådana
läkemedel.”

72.

I artikel 101 skall det andra stycket ersättas med följande:
”Medlemsstaterna får föreskriva särskilda krav för läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal i
fråga om rapportering av misstänkta allvarliga eller oförutsedda biverkningar.”
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73.

Artikel 102 skall ersättas med följande:
”Artikel 102
Medlemsstaterna skall ha ett system för säkerhetsövervakning för att säkerställa att lämpliga och
harmoniserade föreskrifter avseende de läkemedel som är godkända i gemenskapen antas, med
beaktande av de uppgifter som framkommit om biverkningar av läkemedel vid normal användning.
Detta system skall användas för att samla in information av betydelse för säkerhetsövervakningen,
särskilt i fråga om biverkningar hos människor, samt för att vetenskapligt utvärdera denna information.
Medlemsstaterna skall se till att lämplig information som samlas in med hjälp av detta system
överlämnas till de andra medlemsstaterna och till myndigheten. Informationen skall registreras i den
databas som avses i artikel 57.1 andra stycket l i förordning (EG) nr …/2004 (*) och skall ständigt
vara tillgänglig för alla medlemsstater och utan dröjsmål för allmänheten.
I detta system skall också beaktas all tillgänglig information om felaktig användning och missbruk av
läkemedel som kan ha betydelse för bedömningen av nyttan och riskerna med läkemedlen.
______________
(*) Till Publikationsbyrån: Förordningens nummer som i skäl 5.”

74.

Följande artikel skall läggas till:
”Artikel 102a
De behöriga myndigheterna skall kontinuerligt kontrollera förvaltningen av de medel som avsatts för
säkerhetsövervakning, kommunikationsnät och marknadsövervakning i syfte att säkerställa deras
oberoende.”

75.

I artikel 103 skall inledningsfrasen i andra stycket ändras på följande sätt:
”Denna kvalificerade person skall vara hemmahörande i gemenskapen och skall ansvara för följande:”

76.

Artiklarna 104–107 skall ersättas med följande:
”Artikel 104
1. Innehavaren av ett godkännande för försäljning skall vara skyldig att föra detaljerade register över
alla misstänkta biverkningar som har förekommit i gemenskapen eller i tredje land.
Uppgifterna om dessa biverkningar skall, utom i undantagsfall, lämnas i form av en rapport som
förmedlas på elektronisk väg och i överensstämmelse med riktlinjerna i artikel 106.1.
2. Innehavaren av ett godkännande för försäljning skall vara skyldig att registrera alla misstänkta
allvarliga biverkningar som har anmälts till honom/henne av hälso- och sjukvårdspersonal, och
omgående rapportera dem till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där biverkningen
inträffat, och senast 15 dagar efter det att informationen mottogs.
3. Innehavaren av ett godkännande för försäljning skall vara skyldig att registrera alla misstänkta
allvarliga biverkningar som uppfyller rapporteringskraven i enlighet med de riktlinjer som avses i
artikel 106.1 och som han/hon rimligen borde känna till, och att omgående rapportera dem till
den behöriga myndigheten i den medlemsstat där biverkningen inträffat, och senast 15 dagar efter
det att informationen mottogs.
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4. Innehavaren av ett godkännande för försäljning skall se till att alla misstänkta allvarliga och
oförutsedda biverkningar samt all misstänkt överföring av smittämnen via läkemedel som inträffar
i tredje land omgående, och senast 15 dagar efter det att informationen mottogs, rapporteras i
enlighet med de riktlinjer som avses i artikel 106.1, så att de finns tillgängliga för myndigheten och
de behöriga myndigheterna i de medlemsstater där läkemedlet är godkänt för försäljning.

5. Med avvikelse från punkterna 2, 3 och 4 skall innehavaren av godkännandet för försäljning av ett
läkemedel som omfattas av direktiv 87/22/EEG eller som har omfattats av förfarandena i
artiklarna 28 och 29 i det här direktivet eller som omfattats av förfarandena i artiklarna 32,
33 och 34 i det här direktivet, dessutom se till att alla misstänkta allvarliga biverkningar som
inträffar inom gemenskapen rapporteras så att dessa uppgifter finns tillgängliga för referensmedlemsstaten eller för en behörig myndighet som agerar som referensmedlemsstat. Referensmedlemsstaten skall ansvara för analys och uppföljning av sådana biverkningar.

6. Om inte andra krav har fastställts som villkor för godkännandet för försäljning, eller fastställts
senare i enlighet med de riktlinjer som avses i artikel 106.1, skall rapporter om alla biverkningar
överlämnas till de behöriga myndigheterna i form av en periodisk säkerhetsrapport, omedelbart
efter begäran eller åtminstone var sjätte månad efter det att godkännandet för försäljning beviljades
fram till utsläppandet på marknaden. Periodiska säkerhetsrapporter skall även överlämnas omedelbart efter begäran eller åtminstone var sjätte månad under de första två åren efter det första
utsläppandet på marknaden och en gång om året under de följande två åren. Därefter skall
rapporterna överlämnas vart tredje år eller omedelbart efter begäran.

De periodiska säkerhetsrapporterna skall innehålla en vetenskaplig utvärdering av läkemedlets nytta/
riskförhållande.

7. Kommissionen får fastställa bestämmelser om ändring av punkt 6 mot bakgrund av de erfarenheter
som vunnits i samband med tillämpningen. Kommissionen skall anta bestämmelserna i enlighet
med förfarandet i artikel 121.2.

8. Efter det att godkännandet för försäljning beviljats får innehavaren av detta godkännande begära en
ändring av de perioder som avses i punkt 6 i enlighet med förfarandet i kommissionens förordning
(EG) nr 1084/2003 (*).

9. Innehavaren av ett godkännande för försäljning får inte, utan att först eller vid samma tillfälle
underrättat den behöriga myndigheten, ge allmänheten information som rör säkerhetsövervakningen
i fråga om dess godkända läkemedel.

Innehavaren av ett godkännande för försäljning skall dock alltid se till att informationen presenteras
objektivt och utan att vara vilseledande.

Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att se till att en innehavare av ett godkännande
för försäljning som åsidosätter dessa skyldigheter kan bli föremål för effektiva, proportionella och
avskräckande påföljder.

Artikel 105

1. Myndigheten skall tillsammans med medlemsstaterna och kommissionen upprätta ett nätverk för
databehandling för att underlätta utbytet av information om säkerhetsövervakningen av läkemedel
som saluförs inom gemenskapen i syfte att låta alla behöriga myndigheter ta del av informationen
samtidigt.
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2. Med hjälp av det nätverk som avses i punkt 1 skall medlemsstaterna se till att rapporter om
misstänkta allvarliga biverkningar som inträffat på deras territorium omgående görs tillgängliga för
myndigheten och övriga medlemsstater, och under alla omständigheter senast 15 dagar efter det att
de anmälts.
3. Medlemsstaterna skall se till att rapporter om misstänkta allvarliga biverkningar som inträffat på
deras territorium omgående görs tillgängliga för innehavaren av godkännandet för försäljning, och
under alla omständigheter senast 15 dagar efter det att de anmälts.
Artikel 106
1. För att underlätta informationsutbytet om säkerhetsövervakning inom gemenskapen skall kommissionen efter samråd med myndigheten, medlemsstaterna och berörda parter utforma riktlinjer för
insamling, kontroll och redovisning av rapporter om biverkningar, med riktlinjer för tekniska krav
för informationsutbyte på elektronisk väg om säkerhetsövervakning i enlighet med de närmare
villkor som antas på internationell nivå, och offentliggöra en hänvisning till en internationellt
vedertagen medicinsk terminologi.
I enlighet med riktlinjerna skall innehavarna av godkännanden för försäljning i sina rapporter om
biverkningar använda en internationellt vedertagen medicinsk terminologi.
Dessa riktlinjer skall offentliggöras i volym 9 i publikationen Läkemedelsregler inom Europeiska
gemenskapen och skall utformas med hänsyn till det internationella harmoniseringsarbete som utförs
på säkerhetsövervakningens område.
2. Vid tolkningen av definitionerna i artikel 1.11–1.16 och av de principer som beskrivs i denna
avdelning skall innehavaren av ett godkännande för försäljning och de behöriga myndigheterna följa
de riktlinjer som avses i punkt 1.
Artikel 107
1. Om en medlemsstat efter att ha utvärderat uppgifter om säkerhetsövervakning anser att ett
godkännande för försäljning bör återkallas tillfälligt, upphävas eller ändras i enlighet med de
riktlinjer som avses i artikel 106.1, skall den utan dröjsmål underrätta myndigheten, de övriga
medlemsstaterna och innehavaren av godkännandet för försäljning.
2. Om en brådskande åtgärd är nödvändig för att skydda människors hälsa får den berörda
medlemsstaten tillfälligt återkalla godkännandet för försäljning av ett läkemedel, förutsatt att
myndigheten, kommissionen och övriga medlemsstater underrättas om detta senast följande vardag.
När myndigheten underrättas i enlighet med punkt 1, i samband med tillfälliga återkallanden och
upphävanden, eller första stycket i denna punkt skall kommittén lämna sitt yttrande inom en viss
tid, som skall bestämmas med hänsyn till hur brådskande frågan är. I samband med ändringar får
kommittén, på begäran av en medlemsstat, utarbeta ett yttrande.
På grundval av detta yttrande får kommissionen begära att alla medlemsstater där produkten
saluförs omedelbart vidtar tillfälliga åtgärder.
De slutgiltiga åtgärderna skall vidtas i enlighet med förfarandet i artikel 121.3.
_______________
(*) EUT L 159, 27.6.2003, s. 1.”
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77.

Artikel 111 skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 skall ersättas med följande:
”1. Den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten skall genom upprepade inspektioner och
vid behov inspektioner utan förvarning och, när det är lämpligt, genom att ge ett officiellt
läkemedelslaboratorium eller ett annat laboratorium som anvisats för detta ändamål i uppdrag att
göra stickprovskontroller, se till att de rättsliga kraven i fråga om läkemedel uppfylls.
Den behöriga myndigheten får också utan förvarning genomföra inspektioner hos tillverkare av
aktiva substanser som används som utgångsmaterial vid tillverkning av läkemedel eller i lokaler
som tillhör innehavare av godkännanden för försäljning, om den anser att det finns skäl att
förmoda att de principer och riktlinjer för god tillverkningssed som avses i artikel 47 inte följs.
Sådana inspektioner får också göras på begäran av en medlemsstat, kommissionen eller myndigheten.
För att kontrollera att de uppgifter som lämnats för erhållande av ett intyg om överensstämmelse är
förenliga med monografierna i Europeiska farmakopén kan standardiseringsorganet för nomenklatur
och kvalitetsnormer enligt konventionen om utarbetande av en europeisk farmakopé (*) (Europeiska
direktionen för läkemedelskvalitet) vända sig till kommissionen eller myndigheten för att begära en
sådan inspektion när utgångsmaterialet är föremål för en monografi i Europeiska farmakopén.
Den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten får göra en inspektion hos en tillverkare
av utgångsmaterial på tillverkarens egen särskilda begäran.
Sådana inspektioner skall genomföras av tjänstemän som företräder den behöriga myndigheten, med
befogenhet att
a) inspektera enheter för tillverkning av läkemedel eller aktiva substanser som används som
utgångsmaterial vid tillverkning av läkemedel, försäljningsavdelningar och varje laboratorium
som innehavare av tillverkningstillstånd anförtrott uppgiften att svara för de kontroller som
avses i artikel 20,
b) ta prov, även med syfte att få en oberoende analys utförd av ett officiellt läkemedelslaboratorium
eller av ett annat laboratorium som en medlemsstat anvisat för detta ändamål,
c) granska alla handlingar av betydelse för inspektionen under iakttagande av de bestämmelser som
gällde i medlemsstaterna den 21 maj 1975 och som innebär inskränkningar i rätten att kräva
redovisning av tillverkningsmetod,
d) inspektera affärslokaler, register och dokument hos innehavarna av godkännanden för försäljning
eller hos varje företag som av innehavaren fått i uppdrag att genomföra de åtgärder som
beskrivs i avdelning IX, särskilt i artiklarna 103 och 104.
________________
(*) EGT L 158, 25.6.1994, s. 19.”

b) Punkt 3 skall ersättas med följande:
”3. Efter varje sådan inspektion som avses i punkt 1 skall de tjänstemän som företräder den behöriga
myndigheten rapportera huruvida tillverkaren rättar sig efter de principer och riktlinjer för god
tillverkningssed som avses i artikel 47 eller, i förekommande fall, de krav som anges i artiklarna 101–108. Innehållet i denna rapport skall överlämnas till den tillverkare eller den innehavare
av godkännande för försäljning som varit föremål för inspektionen.”
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c) Följande punkter 4–7 skall läggas till:
”4. Utan att det påverkar tillämpningen av eventuella överenskommelser mellan gemenskapen och
tredje land får en medlemsstat, kommissionen eller myndigheten begära att en tillverkare som är
etablerad i ett tredje land underkastar sig en sådan inspektion som avses i punkt 1.
5. Inom 90 dagar efter en sådan inspektion som avses i punkt 1 skall ett intyg om god tillverkningssed utfärdas för tillverkaren, om inspektionen leder till slutsatsen att tillverkaren följer de
principer och riktlinjer för god tillverkningssed som fastställs i gemenskapslagstiftningen.
Om en inspektion görs inom ramen för förfaranden för utfärdande av intyg som rör en monografi
i Europeiska farmakopén, skall ett intyg utfärdas.
6. Medlemsstaterna skall införa de intyg om god tillverkningssed som de utfärdar i en gemenskapsdatabas som myndigheten skall föra på gemenskapens vägnar.
7. Om en sådan inspektion som avses i punkt 1 leder till slutsatsen att tillverkaren inte följer de
principer och riktlinjer för god tillverkningssed som fastställs i gemenskapslagstiftningen, skall en
uppgift om detta införas i den gemenskapsdatabas som avses i punkt 6.”
78.
I artikel 114.1 och 114.2 skall uttrycken ”ett statligt laboratorium eller ett för ändamålet inrättat
laboratorium …” respektive ”ett statligt laboratorium eller ett för ändamålet särskilt inrättat laboratorium”
ersättas med uttrycket ”ett officiellt laboratorium för läkemedelskontroller eller ett annat laboratorium som
en medlemsstat har anvisat för detta ändamål”.
79.

Artikel 116 skall ersättas med följande:
”Artikel 116
De behöriga myndigheterna skall tillfälligt återkalla, upphäva, dra tillbaka eller ändra godkännandet för
försäljning, om de anser att läkemedlet är skadligt vid normal användning, att det saknar terapeutisk
effekt, att nytta/riskförhållandet inte är gynnsamt vid normal användning eller att sammansättningen
till art och mängd inte överensstämmer med den uppgivna. Terapeutisk effekt saknas, om det fastställs
att terapeutiska resultat inte kan uppnås med läkemedlet.
Godkännandet skall också tillfälligt återkallas, upphävas, dras tillbaka eller ändras om de uppgifter som
lämnats till stöd för ansökan i enlighet med artikel 8 eller artiklarna 10, 10a, 10b, 10c och 11 är
felaktiga eller inte har ändrats i enlighet med artikel 23, eller om de kontroller som avses i artikel 112
inte har utförts.”

80.

I artikel 117 skall punkt 1 ersättas med följande:
”1. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 116 skall medlemsstaterna genom
lämpliga åtgärder se till att tillhandahållandet av ett visst läkemedel förbjuds och läkemedlet dras in
från marknaden om det anses att
a) läkemedlet har skadliga effekter vid normal användning, eller
b) det saknar terapeutisk effekt, eller
c) nytta/riskförhållandet inte är gynnsamt vid godkänd användning, eller
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d) dess kvalitativa och kvantitativa sammansättning inte överensstämmer med den uppgivna, eller
e) kontrollerna av läkemedlet och/eller beståndsdelarna eller av mellanstegen i tillverkningsprocessen inte har utförts eller något annat krav eller åliggande som utgjort en förutsättning för
tillstånd till tillverkning inte har uppfyllts.”
81.

Artikel 119 skall ersättas med följande:
”Artikel 119
Bestämmelserna i denna avdelning skall tillämpas på homeopatika.”

82.

Artiklarna 121 och 122 skall ersättas med följande:
”Artikel 121
1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för humanläkemedel (nedan kallad ’den
ständiga kommittén’) i sin uppgift att anpassa direktiven för avskaffande av tekniska handelshinder
inom sektorn läkemedel till den tekniska utvecklingen.
2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med
beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.
Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.
3. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med
beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.
Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad.
4. Den ständiga kommittén skall själv anta sin arbetsordning, som skall offentliggöras.
Artikel 122
1. Medlemsstaterna skall genom lämpliga åtgärder se till att de berörda behöriga myndigheterna
utbyter information som är av betydelse för att garantera att kraven för de tillstånd som avses i
artiklarna 40 och 77, för de intyg som avses i artikel 111.5 eller för godkännanden för försäljning
uppfylls.
2. På motiverad begäran skall medlemsstaterna utan dröjsmål till de behöriga myndigheterna i en
annan medlemsstat överlämna de rapporter som avses i artikel 111.3.
3. Resultaten i enlighet med artikel 111.1 skall vara giltiga i hela gemenskapen.
I sådana undantagsfall då en medlemsstat av hänsyn till människors hälsa inte kan godta resultaten
av en inspektion enligt artikel 111.1, skall den medlemsstaten omedelbart underrätta kommissionen
och myndigheten. Myndigheten skall underrätta de berörda medlemsstaterna.
När kommissionen underrättas om dessa meningsskiljaktigheter får den efter samråd med de
berörda medlemsstaterna begära att den inspektör som gjorde den första inspektionen gör en ny
inspektion; denne inspektör får då åtföljas av två andra inspektörer från medlemsstater som inte
berörs av meningsskiljaktigheten.”
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83.

Artikel 125 tredje stycket skall ersättas med följande:
”Beslut om att bevilja eller upphäva ett godkännande för försäljning skall offentliggöras.”

84.

Följande artikel skall införas:
”Artikel 126a
1. Om det saknas godkännande för försäljning eller inlämnad ansökan för ett läkemedel som är
godkänt i en annan medlemsstat i enlighet med det här direktivet får en medlemsstat av motiverade
folkhälsoskäl tillåta att läkemedlet släpps ut på marknaden.
2. Om en medlemsstat använder sig av denna möjlighet skall den vidta nödvändiga åtgärder för att se
till att kraven i detta direktiv uppfylls, särskilt de som avses i avdelningarna V, VI, VIII, IX och XI.
3. Innan en medlemsstat meddelar ett sådant godkännande skall den
a) underrätta innehavaren av godkännandet för försäljning i den medlemsstat där läkemedlet har
godkänts om förslaget att i enlighet med denna artikel bevilja ett godkännande av produkten,
och
b) begära att den behöriga myndigheten i den medlemsstaten överlämnar en kopia av det utredningsprotokoll som avses i artikel 21.4 och av det gällande godkännandet för försäljning av den
berörda produkten.
4. Kommissionen skall upprätta ett för allmänheten tillgängligt register över läkemedel som godkänts i
enlighet med punkt 1. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om ett läkemedel beviljas
tillstånd, eller om dess tillstånd upphör, i enlighet med punkt 1, och ange innehavarens namn eller
firma samt stadigvarande adress. Kommissionen skall utifrån detta ändra läkemedelsregistret och
offentliggöra det på sin webbplats.
5. Senast … (*) skall kommissionen för Europaparlamentet och rådet lägga fram en rapport om
tillämpningen av denna bestämmelse så att eventuella ändringar kan föreslås.
________________
(*) Fyra år efter det att detta direktiv har trätt i kraft.”

85.

Följande artikel 126b skall införas:
”Artikel 126b
Medlemsstaterna skall för att värna om oberoende och insyn se till att tjänstemän som företräder den
behöriga myndigheten och som har i uppdrag att bevilja tillstånd samt rapportörer och sakkunniga
som ansvarar för godkännande och övervakning av läkemedel inte har några ekonomiska eller andra
intressen i läkemedelsindustrin som skulle kunna äventyra deras oberoende. Dessa personer skall varje
år avge en försäkran om sina ekonomiska intressen.
Medlemsstaterna skall dessutom se till att den behöriga myndigheten offentliggör sina och de egna
kommittéernas interna bestämmelser, dagordningen och protokollen från sina sammanträden med de
beslut som fattats, rösternas fördelning samt motiveringar, inklusive minoritetens uppfattningar.”
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86.

Följande artikel skall införas:
”Artikel 127a
Om ett läkemedel skall godkännas i enlighet med förordning (EG) nr …/2004 (*) och den vetenskapliga kommittén i sitt yttrande hänvisar till de rekommenderade villkor eller begränsningar
avseende en säker och effektiv användning av läkemedlet som anges i artikel 9.4 c i den förordningen
skall ett beslut som riktas till medlemsstaterna antas i enlighet med förfarandet i artiklarna 33 och 34
i det här direktivet, för genomförandet av dessa villkor eller begränsningar.
______________
(*) Not till EUT: Förordningens nummer som i skäl 5.”

87.

Följande artikel skall införas:
”Artikel 127b
Medlemsstaterna skall se till att det finns lämpliga system för insamling av oanvända läkemedel eller
vars sista förbrukningsdag har gått ut.”
Artikel 2

De skyddsperioder som avses i artikel 1.8, som ändrar artikel 10.1 i direktiv 2001/83/EG, är inte
tillämpliga på referensläkemedel för vilka en ansökan om godkännande lämnats in före det datum för
införlivande som avses i artikel 3 första stycket.
Artikel 3
Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för
att följa detta direktiv senast den … (*). De skall genast underrätta kommissionen om detta.
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller
åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras
skall varje medlemsstat själv utfärda.
Artikel 4
Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.
Artikel 5
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i … den

På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

Ordförande

Ordförande

(*) 18 månader efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
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P5_TA(2003)0578

Gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av
Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2001/82/EG om upprättande av
gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel (10951/3/2003 — C5-0465/2003 — 2001/
0254(COD))
(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)
Europaparlamentet utfärdar denna resolution
—

med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (10951/3/2003 — C5-0465/2003) (1),

—

med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet (2), en behandling som
avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2001) 404) (3),

—

med beaktande av kommissionens ändrade förslag (KOM(2003) 163) (4),

—

med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

—

med beaktande av artikel 80 i arbetsordningen,

—

med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för miljö, folkhälsa och
konsumentfrågor (A5-0444/2003).

1.

Europaparlamentet föreslår nedanstående ändringar i den gemensamma ståndpunkten.

2.
Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

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

EGT C 297 E, 9.12.2003, s. 72.
Antagna texter från sammanträdet den 23 oktober 2002, P5_TA(2002)0506.
EGT C 75 E, 26.3.2002, s. 234.
Ännu ej offentliggjort i EUT.

P5_TC2-COD(2001)0254
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 17 december 2003 inför
antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/…/EG om ändring av direktiv 2001/
82/EG om upprättande av gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95 och
artikel 152.4 b i detta,
med beaktande av kommissionens förslag (1),
med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),
efter att ha hört Regionkommittén,
i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (3), och
av följande skäl:
(1) EGT C 75 E, 26.3.2002, s. 234.
(2) EUT C 61, 14.3.2003, s. 1.
(3) Europaparlamentets ståndpunkt av den 23 oktober 2002 (EUT C 300 E, 11.12.2003, s. 390), rådets gemensamma
ståndpunkt av den 29 september 2003 (EUT C 297 E, 9.12.2003, s. 72), Europaparlamentets ståndpunkt av
den 17 december 2003.
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(1)

I Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG av den 6 november 2001 om upprättande av
gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel (1) kodifierades och sammanställdes de texter i
gemenskapslagstiftningen som avser veterinärmedicinska läkemedel av tydlighets- och överskådlighetsskäl i en enda text.

(2)

Den gemenskapslagstiftning som hittills antagits är ett viktigt steg mot målet att skapa fri och säker
rörlighet för veterinärmedicinska läkemedel och att undanröja hindren för handeln med dessa. Av
de erfarenheter som gjorts har det dock framgått att det behövs nya åtgärder för att undanröja de
återstående hindren för den fria rörligheten.

(3)

Det krävs därför en anpassning av nationella lagar och andra författningar i de fall där det
förekommer skillnader i fråga om grundläggande principer för att den inre marknaden skall fungera
väl samtidigt som en hög hälsoskyddsnivå för människor säkerställs.

(4)

Det främsta syftet med alla föreskrifter som rör tillverkning och distribution av veterinärmedicinska
läkemedel bör vara att värna om djurens hälsa och välbefinnande samt om folkhälsan. Den
lagstiftning som rör godkännande för försäljning av veterinärmedicinska läkemedel och villkoren
för beviljande av godkännanden syftar till att stärka skyddet för folkhälsan. Detta mål bör dock
uppnås på sätt som inte hindrar läkemedelsbranschens utveckling eller handeln med veterinärmedicinska läkemedel inom gemenskapen.

(5)

Enligt artikel 71 i rådets förordning (EEG) nr 2309/93 av den 22 juli 1993 om gemenskapsförfaranden för godkännande för försäljning av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska
läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet (2) skulle kommissionen inom
sex år efter det att förordningen trätt i kraft offentliggöra en allmän rapport om de erfarenheter
som vunnits vid tillämpningen av de förfaranden för godkännande för försäljning som fastställs i
den förordningen och i andra bestämmelser i gemenskapslagstiftningen.

(6)

Mot bakgrund av kommissionens rapport om de erfarenheter som vunnits har det visat sig
nödvändigt att förbättra hur förfarandena för godkännande för försäljning av veterinärmedicinska
läkemedel i gemenskapen fungerar.

(7)

Särskilt med hänsyn till vetenskapliga och tekniska framsteg på djurhälsoområdet bör definitionerna
i och räckvidden för direktiv 2001/82/EG klargöras, så att kraven på de veterinärmedicinska
läkemedlens kvalitet, säkerhet och effekt förblir höga. För att hänsyn skall kunna tas till tillkomsten
av nya behandlingsmetoder och det växande antalet så kallade gränsfallsprodukter, som befinner sig
mellan läkemedelssektorn och andra sektorer, bör definitionen av läkemedel ändras så att det inte
uppstår tvivel om vilken lagstiftning som är tillämplig när en produkt helt omfattas av definitionen
av läkemedel, men också av definitionen av andra reglerade produkter. Med tanke på läkemedelslagstiftningens särskilda egenskaper bör det föreskrivas att denna lagstiftning skall vara tillämplig.
Med samma syfte att klargöra situationer där en viss produkt omfattas av definitionen av veterinärmedicinska läkemedel men också skulle kunna omfattas av definitionen av andra reglerade
produkter måste det i tveksamma fall och för den rättsliga säkerhetens skull uttryckligen anges vilka
bestämmelser som skall följas. Om en produkt uppenbart motsvarar definitionen av andra
produktkategorier, särskilt livsmedel, foder, fodertillsatser eller biocider, bör det här direktivet inte
vara tillämpligt. Det är också lämpligt att göra terminologin i läkemedelslagstiftningen mer enhetlig.

(1) EGT L 311, 28.11.2001, s. 1.
(2) EGT L 214, 24.8.1993, s. 1. Förordningen upphävd genom förordning (EG) nr …/2004 (se s. … i detta nummer av
EUT). (Till publikationsbyrån: Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av gemenskapsförfaranden för
godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en
europeisk läkemedelsmyndighet.)
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(8)

Sektorn för veterinärmedicinska läkemedel har vissa uttalade särdrag. Veterinärmedicinska läkemedel
avsedda för livsmedelsproducerande djur får bara godkännas om det kan garanteras att livsmedlen
är oskadliga för konsumenten med avseende på eventuella restmängder av sådana läkemedel.

(9)

Kostnaderna för den forskning och utveckling som krävs för att uppfylla de ökade kraven på
veterinärmedicinska läkemedels kvalitet, säkerhet och effekt leder till en gradvis minskning av
utbudet av produkter godkända för de arter och de terapeutiska indikationer som utgör begränsade
marknadssektorer.

(10)

Bestämmelserna i direktiv 2001/82/EG behöver därför anpassas till sektorns särdrag, särskilt för att
tillgodose behovet av hälsa och välbefinnande för livsmedelsproducerande djur så att ett högt
konsumentskydd kan garanteras, och så att det föreligger ett tillräckligt ekonomiskt intresse för den
veterinärmedicinska läkemedelsindustrin.

(11)

Under vissa omständigheter, bl.a. när det gäller vissa typer av sällskapsdjur, tycks det oproportionerligt att kräva godkännande för försäljning av veterinärmedicinska läkemedel enligt gemenskapslagstiftningen. Frånvaron av godkännande för försäljning i gemenskapen av ett immunologiskt
läkemedel bör inte heller utgöra något hinder för internationella förflyttningar av vissa levande
djur som av detta skäl är föremål för tvingande hälsoskyddsåtgärder. Även bestämmelserna om
godkännande för eller användning av sådana läkemedel bör anpassas av hänsyn till bekämpningen
av vissa smittsamma djursjukdomar på gemenskapsnivå.

(12)

Utvärderingen av förfarandena för att bevilja godkännande för försäljning har visat att särskilt
förfarandet med ömsesidigt erkännande bör ses över för att stärka medlemsstaternas möjligheter att
samarbeta. Detta samarbete bör formaliseras genom att det inrättas en samordningsgrupp för
förfarandet och att dess funktion för att reglera tvister fastställs inom ramen för ett reviderat
decentraliserat förfarande.

(13)

De erfarenheter som gjorts visar att det behövs ett lämpligt förfarande vid hänskjutande, särskilt i
fråga om hänskjutande som rör en hel terapeutisk grupp eller samtliga veterinärmedicinska
läkemedel som innehåller samma aktiva substans.

(14)

Ett godkännande för försäljning av veterinärmedicinska läkemedel bör inledningsvis begränsas till att
gälla fem år. Efter det att godkännandet har förnyats en första gång bör det normalt gälla utan
tidsbegränsning. Ett godkännande som inte har utnyttjats under tre på varandra följande år, och
som alltså inte lett till att det veterinärmedicinska läkemedlet släppts ut på marknaden i de berörda
medlemsstaterna under den perioden, bör dessutom betraktas som ogiltigt, särskilt för att undvika
betungande administration för att upprätthålla sådana godkännanden. Undantag från denna regel
bör emellertid göras om dessa är motiverade av djur- och folkhälsoskäl.

(15)

Ett biologiskt läkemedel som liknar ett referensläkemedel uppfyller vanligtvis inte alla villkor för att
betraktas som ett generiskt läkemedel, huvudsakligen på grund av typen av tillverkningsprocess, de
använda utgångsmaterialen, molekylära egenskaper och terapeutisk verkan. Om ett biologiskt läkemedel inte uppfyller alla villkor för att betraktas som ett generiskt läkemedel bör resultaten av
lämpliga studier redovisas för att uppfylla kraven med avseende på säkerhet (prekliniska studier)
eller effekt (kliniska studier) eller båda dessa aspekter.
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(16)

Kriterierna för kvalitet, säkerhet och effekt bör medge en bedömning av nytta/riskförhållandet för
alla veterinärmedicinska läkemedel, både när de släpps ut på marknaden och närhelst den behöriga
myndigheten anser det lämpligt. Det är också nödvändigt att i detta sammanhang harmonisera och
anpassa kriterierna för avslag på ansökningar om godkännande för försäljning och för tillfälligt
återkallande och upphävande av sådana godkännanden.

(17)

Inom veterinärmedicinen är det ett absolut krav att möjligheten att använda andra befintliga
produkter underlättas när det inte finns något godkänt läkemedel för en viss art eller en viss
åkomma. Detta får dock inte innebära några risker för konsumenternas hälsa när det gäller
läkemedel som administreras till livsmedelsproducerande djur. I synnerhet bör läkemedel endast
användas på villkor som garanterar att de producerade livsmedlen kommer att vara ofarliga för
konsumenterna när det gäller restmängder av läkemedel.

(18)

Den veterinärmedicinska läkemedelsindustrins intresse för vissa marknadssegment bör stimuleras för
att främja utvecklingen av nya veterinärmedicinska läkemedel. Perioden för administrativt skydd av
uppgifter i förhållande till generika bör harmoniseras.

(19)

För övrigt bör förpliktelser och ansvarsfördelning mellan den som ansöker om eller innehar ett
godkännande för försäljning och de behöriga myndigheter som ansvarar för övervakningen av
livsmedelskvaliteten klarläggas särskilt genom efterlevnaden av bestämmelserna om användning av
veterinärmedicinska läkemedel följs. För att underlätta försök med nya läkemedel samtidigt som ett
gott konsumentskydd upprätthålls bör en tillräckligt lång karenstid dessutom fastställas för livsmedel
som kan framställas av djur som deltagit i sådana försök.

(20)

Utan att det påverkar tillämpningen av de bestämmelser som skall garantera konsumentskyddet bör
hänsyn tas till de särskilda omständigheter som gäller för homeopatiska läkemedel avsedda för djur
och särskilt deras användning inom den ekologiska djuruppfödningen, genom att ett förenklat
registreringsförfarande införs på i förväg definierade villkor.

(21)

Både för att ge användaren bättre information och för att förbättra konsumentskyddet när det gäller
livsmedelsproducerande djur bör de bestämmelser som gäller märkning av och bipacksedlar till
veterinärmedicinska läkemedel skärpas. Dessutom bör kravet på recept från veterinär som allmän
princip utsträckas till alla läkemedel avsedda för livsmedelsproducerande djur. Möjligheten att i
tillämpliga fall bevilja undantag bör dock finnas. De administrativa förfarandena för förskrivning av
läkemedel till sällskapsdjur bör dock förenklas.

(22)

Kvaliteten på de veterinärmedicinska läkemedel som tillverkas eller finns tillgängliga i gemenskapen
bör garanteras genom att det krävs att de aktiva substanser som ingår i läkemedlen står i
överensstämmelse med principerna för god tillverkningssed. Det har visat sig nödvändigt att skärpa
gemenskapsbestämmelserna om inspektioner och att upprätta ett gemenskapsregister över inspektionsresultaten. Bestämmelserna om officiellt frisläppande av partier av immunologiska läkemedel
bör ses över så att förbättringar i det allmänna systemet för övervakning av läkemedelskvaliteter
beaktas och tekniska och vetenskapliga framsteg återspeglas och så att det ömsesidiga erkännandet
får fullt genomslag.
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(23)

Miljöpåverkan bör studeras och särskilda bestämmelser för att minska den bör utarbetas för varje
enskilt fall.

(24)

Säkerhetsövervakningen och mer allmänt övervakningen av marknaden bör stärkas och påföljderna
vid överträdelse av de gällande bestämmelserna skärpas. När det gäller säkerhetsövervakning bör de
möjligheter som den nya informationstekniken erbjuder beaktas i syfte att förbättra utbytet mellan
medlemsstaterna.

(25)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta direktiv bör antas i enlighet med rådets
beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av
kommissionens genomförandebefogenheter (1).

(26)

Direktiv 2001/82/EG bör ändras i enlighet därmed.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Direktiv 2001/82/EG ändras på följande sätt:
1.

Artikel 1 skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 skall utgå.
b) Punkt 2 skall ersättas med följande:
”2. Veterinärmedicinskt läkemedel:
a) varje substans eller kombination av substanser som tillhandahålls med uppgift om att den har
egenskaper för att behandla eller förebygga sjukdom hos djur, eller
b) varje substans eller kombination av substanser som kan användas på eller administreras till djur
i syfte antingen att återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner genom farmakologisk, immunologisk eller metabolisk verkan eller att ställa diagnos.”
c) Punkt 3 skall utgå.
d) Punkterna 8–10 skall ersättas med följande:
”8. Homeopatikum avsett för djur:
varje veterinärmedicinskt läkemedel som framställts av substanser, s.k. stamberedningar, enligt en
homeopatisk tillverkningsmetod som beskrivs i Europeiska farmakopén eller, om så inte är fallet, i
de farmakopéer som för närvarande används officiellt i medlemsstaterna. Ett homeopatikum avsett
för djur kan innehålla flera beståndsdelar.
9. Karenstid:
den period som under normala användningsbetingelser och i enlighet med bestämmelserna i detta
direktiv måste förflyta från det att det veterinärmedicinska läkemedlet senast administreras till djur
till dess att livsmedel framställs från sådana djur, i syfte att skydda folkhälsan, genom att säkerställa
att dessa livsmedel inte innehåller några resthalter utöver de gränsvärden för resthalter av aktiva
substanser som fastställs i enlighet med förordning (EEG) nr 2377/90.
(1) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
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10. Biverkning:
en skadlig och oavsedd reaktion på ett veterinärmedicinskt läkemedel som inträffar vid doser som
normalt används på djur vid profylax, diagnos eller behandling av sjukdomar eller för att återställa,
korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner.”
e) Följande punkt skall införas:
”17a. Företrädare för innehavare av godkännandet för försäljning:
den person, vanligen kallad lokal företrädare, som innehavaren av godkännandet för försäljning
har utsett till sin företrädare i den berörda medlemsstaten.”
f) Punkt 18 skall ersättas med följande:

”18. Myndighet:
Europeiska läkemedelsmyndigheten, inrättad genom förordning (EG) nr …/2004 (*).
_______________
(*) EUT … (Anmärkning till EUT: Förordningsnummer som i fotnoten till skäl 5 och EUT-nummer, datum
och sida för samma förordning i detta nummer av EUT).”

g) Punkt 19 skall ersättas med följande:
”19) Risk i samband med användning av produkten:
—

varje risk i samband med det veterinärmedicinska läkemedlets kvalitet, säkerhet och effekt
med avseende på människors och djurs hälsa,

—

varje risk för oönskade miljöeffekter.”

h) Följande punkter skall läggas till:
”20. Risk/nyttaförhållandet:
en bedömning av ett läkemedels positiva terapeutiska effekter i förhållande till ovannämnda risker.
21. Veterinärrecept:
varje förskrivning av veterinärmedicinska läkemedel som gjorts av en sådan yrkesverksam person
som har behörighet att göra detta enligt tillämplig nationell lag.
22. Det veterinärmedicinska läkemedlets namn:
det namn som åsatts ett veterinärmedicinskt läkemedel och som kan vara antingen ett fantasinamn, som inte kan förväxlas med den gängse benämningen, eller en gängse eller vetenskaplig
benämning tillsammans med ett varumärke eller namnet på innehavaren av godkännandet för
försäljning.
23. Gängse benämning:
den internationella generiska benämning som rekommenderats av Världshälsoorganisationen, eller,
om sådan inte finns, den normala gängse benämningen.
24. Styrka:
halten aktiva substanser uttryckt i mängd per dosenhet, volymenhet eller vikt beroende på
läkemedlet doseringsform.
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25. Läkemedelsbehållare:
den behållare eller förpackning av annat slag som befinner sig i direkt kontakt med läkemedlet.
26. Yttre förpackning:
den förpackning i vilken läkemedelsbehållaren placeras.
27. Märkning:
uppgifter på läkemedelsbehållaren eller den yttre förpackningen.
28. Bipacksedel:
det informationsblad för användaren som åtföljer läkemedlet.”
2.

Artiklarna 2 och 3 skall ersättas med följande:
”Artikel 2
1. Detta direktiv skall tillämpas på sådana veterinärmedicinska läkemedel, inklusive förblandningar för
foderläkemedel, som är avsedda att släppas ut på marknaden i medlemsstaterna och som har
tillverkats på industriell väg eller som har tillverkats med hjälp av en industriell process.
2. Vid tveksamhet om huruvida en produkt, med beaktande av alla dess egenskaper, kan omfattas av
definitionen av ett veterinärmedicinskt läkemedel och av definitionen av en produkt som omfattas
av annan gemenskapslagstiftning skall bestämmelserna i detta direktiv tillämpas.
3. Utan hinder av punkt 1 skall detta direktiv även tillämpas på aktiva substanser som används som
utgångsmaterial i enlighet med artiklarna 50, 50a, 51 och 80 och även på vissa substanser som
kan användas som veterinärmedicinska läkemedel med anabola, antiinfektiösa, antiparasitära,
antiinflammatoriska, hormonella eller psykotropa egenskaper i enlighet med artikel 68.
Artikel 3
1. Direktivet skall inte tillämpas på
a) foderläkemedel enligt rådets direktiv 90/167/EEG av den 26 mars 1990 om fastställande av
villkor för framställning, utsläppande på marknaden och användning av foderläkemedel inom
gemenskapen (*),
b) inaktiverade immunologiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts utifrån patogener och
antigener som erhållits från ett djur eller flera djur hos samma uppfödare och som använts för
att behandla dessa djur på samma plats,
c) veterinärmedicinska läkemedel baserade på radioaktiva isotoper,
d) tillsatser enligt rådets direktiv 70/524/EEG av den 23 november 1970 om fodertillsatser (**) när
dessa blandas med djurfoder och tillskottsfoder i enlighet med det direktivet, och
e) utan att det påverkar tillämpningen av artikel 95, veterinärmedicinska läkemedel avsedda för
prövning i anslutning till forskning och utveckling.
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Sådana foderläkemedel som avses i led a får dock bara beredas med hjälp av sådana förblandningar
för foderläkemedel som godkänts i enlighet med detta direktiv.

_____________
(*) EGT L 92, 7.4.1990, s. 42.
(**) EGT L 270, 14.12.1970, s. 1. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 1756/2002 (EGT L 265,
3.10.2002, s. 1).”

2.
Med undantag för bestämmelserna om innehav, förskrivning, utdelning och administrering av
veterinärmedicinska läkemedel skall detta direktiv inte tillämpas på
a) läkemedel som bereds på apotek enligt ett veterinärrecept utskrivet för ett visst djur eller en liten grupp
djur (vanligen kallat magistral beredning), och

b) läkemedel som bereds på apotek enligt indikationerna i en farmakopé och som skall utdelas direkt till
slutanvändaren (vanligen kallat officinell beredning).

3.

I artikel 4 skall punkt 2 ersättas med följande:
”2. När det gäller veterinärmedicinska läkemedel som är avsedda enbart för akvariefiskar, burfåglar,
brevduvor, terrariedjur, smågnagare samt illrar och kaniner avsedda som sällskapsdjur får medlemsstaterna inom sitt territorium medge undantag från bestämmelserna i artiklarna 5—8, förutsatt att
dessa preparat inte innehåller substanser vilkas användning kräver veterinärkontroll och att alla
nödvändiga åtgärder vidtas för att förebygga obehörig användning av preparaten för andra
djurarter.”

4.

Artiklarna 5 och 6 skall ersättas med följande:
”Artikel 5
1. Inget veterinärmedicinskt läkemedel får saluföras i en medlemsstat utan att godkännande för
försäljning har beviljats av medlemsstatens behöriga myndighet i enlighet med detta direktiv eller
att godkännande för försäljning har beviljats i enlighet med förordning (EG) nr …/2004 (*).
När ett veterinärmedicinskt läkemedel har beviljats ett ursprungligt godkännande i enlighet med
första stycket skall eventuella ytterligare arter, styrkor, läkemedelsformer, administreringsvägar och
förpackningsformer, liksom varje ändring och utvidgning, också godkännas i enlighet med första
stycket eller inkluderas i det ursprungliga godkännandet för försäljning. Alla dessa godkännanden
för försäljning skall anses tillhöra samma övergripande godkännande för försäljning, särskilt för
tillämpningen av artikel 13.1.

2. Innehavaren av godkännandet för försäljning skall ansvara för saluföringen av läkemedlet. Att en
företrädare har utsetts skall inte frita innehavaren av godkännandet för försäljning från dennes
rättsliga ansvar.

Artikel 6

1. Ett veterinärmedicinskt läkemedel som är avsett att administreras till livsmedelsproducerande djurslag får endast godkännas för försäljning om de farmakologiskt aktiva substanser som det innehåller
finns angivna i bilagorna I, II eller III till förordning (EEG) nr 2377/90.
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2. Om en ändring i bilagorna till förordning (EEG) nr 2377/90 berättigar det, skall innehavaren av
godkännandet för försäljning eller i tillämpliga fall de behöriga myndigheterna vidta de åtgärder
som krävs för att ändra eller upphäva godkännandet för försäljning inom 60 dagar efter det att
ändringen i bilagorna till den förordningen offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning.
3. Med undantag från punkt 1 får ett veterinärmedicinskt läkemedel som innehåller farmakologiskt
aktiva substanser som inte är upptagna i bilagorna I, II eller III till förordning (EEG) nr 2377/90
godkännas för sådana hästdjur som förklarats inte vara avsedda för livsmedelsproduktion i enlighet
med kommissionens beslut nr 93/623/EEG av den 20 oktober 1993 om en identitetshandling
(pass) som skall åtfölja registrerade hästdjur (**), och kommissionens beslut 2000/68/EG av den
22 december 1999 om ändring av beslut 93/623/EEG om identifiering av hästdjur för avel och
produktion (***). Sådana veterinärmedicinska läkemedel får varken innehålla de aktiva substanser
som upptas i bilaga IV till förordning (EEG) nr 2377/90 eller vara avsedda att användas vid
behandling av de sjukdomstillstånd som anges i den godkända sammanfattningen av produktens
egenskaper för vilka det finns ett godkänt veterinärmedicinskt läkemedel avsett för hästdjur.
____________
(*) Till Publikationsbyrån: Förordningens nummer som i fotnot till skäl 5.
(**) EGT L 298, 3.12.1993, s. 45. Beslutet ändrat genom kommissionens beslut 2000/68/EG (EGT L 23,
28.1.2000, s. 72).
(***) EGT L 23, 28.1.2000, s. 72.”

5.

Artikel 8 skall ersättas med följande:
”Artikel 8
I händelse av en allvarlig epizooti får medlemsstaterna tillfälligt tillåta användning av immunologiska
veterinärmedicinska läkemedel utan godkännande för försäljning, när lämpliga läkemedel saknas och
efter att ha informerat kommissionen om de närmare villkoren för deras användning.
Kommissionen får utnyttja den möjlighet som avses i första stycket när denna är uttryckligen fastställd
med stöd av gemenskapsbestämmelser om vissa allvarliga epizootier.
Om ett djur exporteras till eller importeras från ett tredje land och därigenom omfattas av vissa
bindande hälsobestämmelser, får en medlemsstat tillåta användning, på det aktuella djuret, av ett
immunologiskt veterinärmedicinskt läkemedel som inte är godkänt för försäljning i den berörda
medlemsstaten, men som är godkänt enligt lagstiftningen i det tredje landet. Medlemsstaterna skall
vidta alla lämpliga åtgärder för att kontrollera import och användning av sådana immunologiska
läkemedel.”

6.

Artiklarna 10–13 skall ersättas med följande:
”Artikel 10
1. Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att den ansvarige veterinären, i
de fall det i en medlemsstat inte finns något godkänt veterinärmedicinskt läkemedel för ett tillstånd
som drabbar ett icke livsmedelsproducerande djurslag, undantagsvis och på eget direkt ansvar och i
synnerhet för att undvika att djuret vållas otillbörligt lidande, får behandla det berörda djuret med
a) ett veterinärmedicinskt läkemedel som godkänts i den berörda medlemsstaten med stöd av detta
direktiv eller med stöd av förordning (EG) nr …/2004 (*) för en annan djurart eller för ett annat
tillstånd hos samma djurart, eller

(*) Till Publikationsbyrån: Förordningens nummer som i fotnot till skäl 5.
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b) om det inte finns något sådant veterinärmedicinskt läkemedel som avses i led a, antingen
i) ett humanläkemedel som godkänts i den berörda medlemsstaten i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG eller i enlighet med förordning (EG) nr …/
2004 (*), eller
ii) i enlighet med specifika nationella åtgärder, ett veterinärmedicinskt läkemedel som godkänts i
en annan medlemsstat i enlighet med detta direktiv för att användas för samma djurart, eller
en annan djurart, för samma tillstånd eller för ett annat tillstånd, eller
c) om det inte finns något sådant läkemedel som avses i led b, och inom de ramar som den
berörda medlemsstatens lagstiftning medger, ett veterinärmedicinskt ex tempore-läkemedel som
bereds av en person som enligt den nationella lagstiftningen är behörig att göra i enlighet med
villkoren i ett veterinärrecept.
Veterinären får administrera läkemedlet själv eller tillåta en annan person att göra det på veterinärens ansvar.
2. Med avvikelse från artikel 11 skall bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel också tillämpas vid
veterinärs behandling av ett hästdjur, under förutsättning att detta djur i enlighet med kommissionens beslut 93/623/EEG och 2000/68/EG, förklarats inte vara avsett för livsmedelsproduktion.
3. Med avvikelse från artikel 11, och i enlighet med förfarandet i artikel 89.2, skall kommissionen
fastställa en förteckning över substanser som är oundgängliga vid behandling av hästdjur och för
vilka karenstiden uppgår till minst sex månader enligt det kontrollsystem som föreskrivs i kommissionens beslut 93/623/EEG och 2000/68/EG.
Artikel 11
1. Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att den ansvariga veterinären, i
de fall när det i en medlemsstat inte finns något godkänt veterinärmedicinskt läkemedel för ett
tillstånd som drabbar ett livsmedelsproducerande djurslag, undantagsvis och på eget direkt ansvar
och i synnerhet för att undvika att djuren vållas otillbörligt lidande, får behandla de berörda djuren
i en bestämd besättning med
a) ett veterinärmedicinskt läkemedel som godkänts i den berörda medlemsstaten med stöd av detta
direktiv eller med stöd av förordning (EG) nr …/2004 (*) för en annan djurart eller för ett annat
tillstånd hos samma djurart, eller
b) om det inte finns något sådant läkemedel som avses i led a, antingen
i) ett humanläkemedel som godkänts i den berörda medlemsstaten med stöd av direktiv 2001/
83/EG eller med stöd av förordning (EG) nr …/2004 (*), eller
ii) ett veterinärmedicinskt läkemedel som godkänts i en annan medlemsstat i enlighet med detta
direktiv för att användas för samma djurslag eller annat livsmedelsproducerande djurslag, för
samma tillstånd eller för ett annat tillstånd, eller
c) om det inte finns något sådant läkemedel som avses i led b, och inom de ramar som den
berörda medlemsstatens lagstiftning medger, ett veterinärmedicinskt ex tempore-läkemedel som
bereds av en person som enligt den nationella lagstiftningen är behörig att göra det i enlighet
med villkoren i ett veterinärrecept.
Veterinären får administrera läkemedlet själv eller tillåta en annan person att göra det på veterinärens ansvar.
(*) Till Publikationsbyrån: Förordningens nummer som i fotnot till skäl 5.
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2. Bestämmelserna i punkt 1 är tillämpliga under förutsättning att de farmakologiskt aktiva substanserna i det veterinärmedicinska läkemedlet finns upptagna i bilagorna I, II eller III till förordning
(EEG) nr 2377/90 och att veterinären anger en lämplig karenstid.

Om det för det aktuella läkemedlet inte finns någon uppgift om karenstid för den berörda
djurarten, skall karenstiden vara minst
—

7 dagar för ägg,

—

7 dagar för mjölk,

—

28 dagar för kött från fjäderfä och däggdjur innefattande fett och slaktbiprodukter,

—

500 dygnsgrader för kött från fisk.

Den särskilda karenstiden kan emellertid ändras i enlighet med förfarandet i artikel 89.2.

3. Den karenstid som avses i punkt 2, andra stycket, skall reduceras till noll för veterinärmedicinska
homeopatika vars aktiva beståndsdelar ingår i bilaga II till förordning (EEG) nr 2377/90.

4. När en veterinär agerar enligt bestämmelserna i punkterna 1 och 2 skall veterinären föra fullgoda
journalanteckningar innehållande uppgifter om det datum när djuren undersöktes, uppgifter om
ägaren, antalet djur som behandlats, diagnoser, vilka läkemedel som föreskrivits, vilka doser som
administrerats, behandlingstidens längd och vilka karenstider som rekommenderats. Veterinären
skall hålla dessa journalanteckningar tillgängliga för inspektion av de behöriga myndigheterna under
minst fem år.

5. Medlemsstaterna skall, utan att det påverkar tillämpningen av övriga bestämmelser i detta direktiv,
vidta de åtgärder som behövs för import, distribution och utlämnande av information om de
veterinärmedicinska läkemedel som de godkänt för administrering till livsmedelsproducerande djur i
enlighet med punkt 1 b ii.

Artikel 12

1. För att erhålla ett godkännande för försäljning av ett veterinärmedicinskt läkemedel som inte berörs
av förfarandet enligt förordning (EG) nr …/2004 (*) skall en ansökan ges till den behöriga
myndigheten i den berörda medlemsstaten.

När det veterinärmedicinska läkemedlet är avsett för ett eller flera livsmedelsproducerande djurslag
men de farmakologiskt aktiva substanserna ännu inte har införts för de berörda djurslagen i
bilagorna I, II eller III till förordning (EEG) nr 2377/90 får ansökan om godkännande för
försäljning inte göras förrän en giltig ansökan inlämnats om att fastställa maximalt tillåtna resthalter
i enlighet med den förordningen. Mellan ansökan om fastställande av maximalt tillåtna resthalter
och ansökan om ett godkännande för försäljning skall det gå minst sex månader.

För sådana veterinärmedicinska läkemedel som avses i artikel 6.3 får ansökan om godkännande för
försäljning dock göras utan att en giltig ansökan har lämnats in i enlighet med förordning (EEG) nr
2377/90. All vetenskaplig dokumentation som krävs för att styrka det veterinärmedicinska
läkemedlets kvalitet, säkerhet och effekt i enlighet med punkt 3 skall inlämnas.
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2. Ett godkännande för försäljning kan endast beviljas en person som ™r etablerad inom gemenskapen.
3. Ansökan om godkännande för försäljning skall innehålla samtliga administrativa uppgifter och all
vetenskaplig teknisk dokumentation som krävs för att styrka det veterinärmedicinska läkemedlets
kvalitet, säkerhet och effekt. Ansökan skall göras enligt bilaga I och skall innehålla följande
uppgifter:
a) Namn eller firma och stadigvarande adress eller säte för den person som är ansvarig för att
produkten släpps ut på marknaden och, i förekommande fall, motsvarande uppgifter för
tillverkaren eller tillverkarna jämte produktionsställena.
b) Det veterinärmedicinska läkemedlets namn.
c) Uppgift om art och mängd av samtliga beståndsdelar som ingår i det veterinärmedicinska
läkemedlet, samt uppgift om det internationella generiska namn (INN-namn) som erkänts av
Världshälsoorganisationen, om det finns ett INN-namn på läkemedlet, eller uppgift om det
kemiska namnet.
d) Beskrivning av tillverkningsmetoden.
e) Terapeutiska indikationer, kontraindikationer och biverkningar.
f) Dosering för de olika djurarter för vilka det veterinärmedicinska läkemedlet är avsett, dess
läkemedelsform, administreringssätt och administreringsväg samt förväntad hållbarhetstid.
g) Skälen till eventuella försiktighets- och säkerhetsåtgärder som skall vidtas vid lagring av det
veterinärmedicinska läkemedlet, administrering till djur och bortskaffande av avfallsprodukter,
med uppgift om potentiella risker som det veterinärmedicinska läkemedlet kan medföra för
miljön och för människors, djurs eller växters hälsa.
h) Anvisning om karenstiden för läkemedel avsedda för livsmedelsproducerande djur.
i) Beskrivning av de kontrollmetoder som används av tillverkaren.
j) Resultat av
—

farmakologiska undersökningar (fysikalisk-kemiska, biologiska eller mikrobiologiska),

—

undersökningar av säkerheten och studier av resthalter,

—

prekliniska och kliniska prövningar,

—

undersökningar för att utvärdera ett läkemedels eventuella miljörisker; denna miljöpåverkan
skall studeras och särskilda bestämmelser för att minska den skall utarbetas för varje
enskilt fall.

k) En detaljerad beskrivning av det system för säkerhetsövervakning och i förekommande fall för
riskhantering som sökanden skall införa.
l) En sammanfattning, i överensstämmelse med artikel 14, av produktens viktigaste egenskaper, en
modell av läkemedelsbehållaren och den yttre förpackningen för det veterinärmedicinska
läkemedlet samt bipacksedeln, i överensstämmelse med artiklarna 58–61.
m) Ett dokument som visar att tillverkaren har tillstånd i sitt eget land att tillverka veterinärmedicinska läkemedel.
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n) Kopior av eventuella godkännanden för försäljning som erhållits i andra medlemsstater eller i
tredje land för det aktuella veterinärmedicinska läkemedlet samt en förteckning över de
medlemsstater där granskning pågår av en ansökan om godkännande för försäljning enligt
detta direktiv. Kopior av den sammanfattning av produktens egenskaper som sökanden föreslagit i enlighet med artikel 14 eller som den ansvariga myndigheten i medlemsstaten godkänt i
enlighet med artikel 25 och kopior av den föreslagna bipacksedeln samt uppgifter om
eventuella beslut att avslå en begäran om godkännande, som fattats inom gemenskapen eller i
tredje land, samt skälen till sådana beslut. Samtliga dessa uppgifter skall uppdateras regelbundet.

o) Bevis på att sökanden har en person med särskild kompetens som skall ansvara för säkerhetsövervakningen samt nödvändiga medel för att rapportera varje misstänkt biverkning i gemenskapen eller tredje land.

p) I fråga om veterinärmedicinska läkemedel avsedda för en eller flera livsmedelsproducerande
djurarter och som innehåller en eller flera farmakologiskt aktiva substanser som ännu inte
införts för den eller de berörda arterna i bilaga I, II eller III till förordning (EEG) nr 2377/90,
ett intyg på att en giltig ansökan om fastställande av maximalt tillåtna resthalter har lämnats till
myndigheten i enlighet med bestämmelserna i den förordningen.

Handlingar och uppgifter som rör resultaten av de undersökningar som avses i första stycket j skall
åtföljas av detaljerade och kritiska sammanfattningar utformade enligt bestämmelserna i artikel 15.

Artikel 13

1. Med avvikelse från artikel 12.3 första stycket j, och utan att det påverkar tillämpningen av
lagstiftningen om skydd av industriell och kommersiell äganderätt, skall sökanden inte åläggas att
tillhandahålla resultatet av undersökningarna av säkerheten, studier av resthalter eller prekliniska
och kliniska undersökningar, om han/hon kan påvisa att det veterinärmedicinska läkemedlet är ett
generikum till ett referensläkemedel som är eller har varit godkänt i enlighet med artikel 5 i minst
åtta år i en medlemsstat eller i gemenskapen. Ett generiskt veterinärmedicinskt läkemedel som
godkänts i enlighet med denna bestämmelse skall inte släppas ut på marknaden förrän tio år
förflutit från det att det ursprungliga godkännandet beviljades för referensläkemedlet.

Första stycket skall även tillämpas även om referensläkemedlet inte har godkänts i den medlemsstat
där ansökan om det generiska läkemedlet lämnades in. I så fall skall sökanden i ansökan ange
namnet på den medlemsstat där referensläkemedlet är eller har varit godkänt. På begäran av den
behöriga myndigheten i den medlemsstat där ansökan har lämnats in skall den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten inom en månad översända en bekräftelse på att referensläkemedlet är eller har varit godkänt tillsammans med en uppgift om referensläkemedlets fullständiga
sammansättning och om nödvändigt annan relevant dokumentation.

Den period om tio år som anges i andra stycket skall förlängas till tretton år för veterinärmedicinska läkemedel avsedda för fisk eller bin eller andra arter som fastställts i enlighet med
förfarandet i artikel 89.2.

2. I denna artikel används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) referensläkemedel: ett läkemedel som har godkänts med stöd av artikel 5, i enlighet med
bestämmelserna i artikel 12.
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b) generiskt läkemedel: ett läkemedel som har samma kvalitativa och kvantitativa sammansättning i
fråga om aktiva substanser och samma läkemedelsform som ett referensläkemedel och vars
bioekvivalens med referensläkemedlet har påvisats genom lämpliga biotillgänglighetsstudier. Olika
salter, estrar, etrar, isomerer, blandningar av isometrer, komplex eller derivat av en aktiv substans
skall anses vara samma aktiva substans, såvida de inte har avsevärt skilda egenskaper med
avseende på säkerhet och/eller effekt. I sådana fall skall sökanden tillhandahålla ytterligare
uppgifter för att påvisa säkerheten och/eller effekten hos de olika salterna, estrarna eller derivaten
av en godkänd aktiv substans. Olika perorala läkemedelsformer med omedelbar frisättning skall
anses vara samma läkemedelsform. Sökanden kan befrias från kravet att genomföra biotillgänglighetsstudier om han/hon kan påvisa att det generiska läkemedlet motsvarar de relevanta
kriterier som fastställs i de tillämpliga detaljerade riktlinjerna.

3. Om det veterinärmedicinska läkemedlet inte omfattas av definitionen av ett generiskt läkemedel i
punkt 2 b eller om bioekvivalens inte kan påvisas genom biotillgänglighetsstudier eller vid ändring
av den eller de aktiva substanserna, de terapeutiska indikationerna, styrkan, läkemedelsformen eller
administreringsvägen i jämförelse med referensläkemedlet, skall resultaten av lämpliga undersökningar av säkerheten, studier av restmängder och prekliniska undersökningar och kliniska prövningar tillhandahållas.

4. Om ett biologiskt läkemedel som liknar ett biologiskt referensläkemedel inte uppfyller villkoren i
definitionen av generiska läkemedel, särskilt på grund av skillnader vad gäller utgångsmaterialet eller
i tillverkningsprocesser mellan det biologiska läkemedlet och det biologiska referensläkemedlet, skall
resultaten av lämpliga prekliniska studier eller kliniska prövningar med avseende på dessa villkor
tillhandahållas. De ytterligare uppgifter som skall lämnas skall i fråga om typ och antal uppfylla de
relevanta kriterierna i bilaga I och de tillhörande utförliga riktlinjerna. Resultaten av andra studier
och prövningar som nämns i referensläkemedlets dokumentation skall inte tillhandahållas redovisas.

5. För veterinärmedicinska läkemedel avsedda för livsmedelsproducerande djur av en eller flera arter
och som innehåller en ny aktiv substans som den … (**) ännu inte var godkänd i gemenskapen,
skall den i punkt 1 andra stycket föreskrivna tidsperioden på tio år förlängas med ett år för varje
gång godkännandet utvidgas till att omfatta ett annat livsmedelsproducerande djurslag, om det har
godkänts under de fem närmast påföljande åren efter att det ursprungliga godkännande för
försäljning beviljades.

Denna period skall dock inte överskrida sammanlagt tretton år när det gäller ett godkännande för
försäljning som gäller fyra eller fler arter livsmedelsproducerande djur.

Förlängning av denna tioårsperiod till elva, tolv eller tretton år för ett veterinärmedicinskt läkemedel avsett för en livsmedelsproducerande djurart skall beviljas endast under förutsättning att
innehavaren av godkännandet för försäljning också från början har ansökt om fastställande av
maximalt tillåtna resthalter för den art som omfattas av godkännandet.

6. Genomförandet av sådana studier, undersökningar och prövningar som är nödvändiga för tillämpningen av punkterna 1-5 och de därav följande praktiska kraven skall inte anses strida mot
patenträttigheter eller tilläggsskydd för läkemedel.

____________
(*) Till Publikationsbyrån: Förordningens nummer som i fotnot till skäl 5.
(**) Datum för direktivets ikraftträdande.”
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7.

Följande artiklar skall införas:
”Artikel 13a
1. Med avvikelse från artikel 12.3 första stycket j, och utan att det påverkar tillämpningen av
lagstiftningen om skydd av industriell och kommersiell äganderätt, skall sökanden inte åläggas att
lägga fram resultatet av undersökningar av säkerheten, studier av resthalter eller prekliniska undersökningar eller kliniska prövningar, om han/hon kan påvisa att de aktiva substanserna i det
veterinärmedicinska läkemedlet har en väletablerad medicinsk användning i gemenskapen sedan
minst tio år tillbaka, med erkänd effekt och en godtagbar säkerhetsnivå som motsvarar villkoren i
bilaga I. I detta fall skall sökanden överlämna lämplig vetenskaplig litteratur.
2. Det utredningsprotokoll som myndigheten offentliggör efter prövningen av en ansökan om
fastställande av maximalt tillåtna resthalter med stöd av förordning (EEG) nr 2377/90 får på
lämpligt sätt användas som litteratur, särskilt när det gäller undersökningarna av säkerheten.
3. När vetenskaplig litteratur används av en sökande för att erhålla godkännande för en viss
livsmedelsproducerande djurart och denne tillhandahåller för samma läkemedel, i syfte att erhålla
godkännande för en annan livsmedelsproducerande djurart, nya studier av resthalter i enlighet med
förordning (EEG) nr 2377/90 samt nya kliniska prövningar, får tredje man inte använda sig av
dessa studier och prövningar inom ramen för artikel 13 under tre år från beviljandet av det
godkännande för vilket de utfördes.
Artikel 13b
När det gäller veterinärmedicinska läkemedel som innehåller aktiva substanser som används i
godkända veterinärmedicinska läkemedel men som inte tidigare har använts i kombination för
terapeutiskt bruk, skall resultaten av undersökningar av säkerheten, undersökningar av resthalter och
i förekommande fall nya prekliniska undersökningar och kliniska prövningar som avser denna
kombination tillhandahållas i enlighet med artikel 12.3 första stycket j, men det är inte nödvändigt
att lämna vetenskapliga referenser för varje enskild aktiv substans.
Artikel 13c
När ett godkännande för försäljning har beviljats, får innehavaren av godkännandet samtycka till att
den dokumentation om farmaceutiska aspekter, säkerhet, resthalter, prekliniska och kliniska försök
som lämnats om det veterinärmedicinska läkemedlet används vid granskningen av senare ansökningar för ett veterinärmedicinskt läkemedel med samma kvalitativa och kvantitativa sammansättning i fråga om aktiva substanser och med samma läkemedelsform.
Artikel 13d
Med avvikelse från artikel 12.3 första stycket j skall sökanden i undantagsfall när det gäller
immunologiska veterinärmedicinska läkemedel inte åläggas att tillhandahålla resultaten från vissa
fältstudier av den berörda arten, om dessa av vederbörligen motiverade skäl inte kan genomföras,
särskilt på grund av förekomsten av andra gemenskapsbestämmelser.”

8.

Artiklarna 14 och 16 skall ersättas av följande:
”Artikel 14
Sammanfattningen av produktens egenskaper skall innehålla följande uppgifter i den ordning som
anges nedan:
1. Det veterinärmedicinska läkemedlets namn åtföljt av styrka och läkemedelsform.
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2. Art och mängd av de aktiva substanser och hjälpämnen som det är väsentligt att känna till för
att administrera läkemedlet korrekt. De gängse benämningarna eller kemiska beskrivningarna
skall användas.
3. Läkemedelsform.
4. Kliniska uppgifter:
4.1. Vilka djurarter läkemedlet är avsett för.
4.2. Indikationer för användningen med angivande av vilka djurarter läkemedlet är avsett för.
4.3. Kontraindikationer.
4.4. Särskilda varningar för varje avsedd djurart.
4.5. Särskilda försiktighetsåtgärder, bl.a. de som skall vidtas av den som administrerar
läkemedlet till djur.
4.6. Biverkningar (frekvens och svårighetsgrad).
4.7. Användning under dräktighet, laktation och äggläggning.
4.8. Interaktion med andra läkemedel och andra former av interaktion.
4.9. Dosering och administreringsväg.
4.10. Överdosering (symtom, akuta åtgärder, antidoter) i tillämpliga fall.
4.11. Karenstid för olika livsmedelsprodukter, inbegripet uppgift om när denna tidsperiod är
noll.
5. Farmakologiska egenskaper:
5.1. Farmakodynamiska egenskaper.
5.2. Farmakokinetiska egenskaper.
6. Farmaceutiska uppgifter:
6.1. Förteckning över hjälpämnen.
6.2. Betydande inkompatibilitet.
6.3. Hållbarhetstid, om så erfordras efter beredning av läkemedlet eller efter det att läkemedelsbehållaren öppnats första gången.
6.4. Särskilda förvaringsanvisningar.
6.5. Läkemedelsbehållarens art och sammansättning.
6.6. Särskilda försiktighetsåtgärder vid bortskaffande av oanvända veterinärläkemedel eller avfall
som härrör från dessa produkter, om så erfordras.
7. Innehavaren av godkännandet för försäljning.
8. Nummer på godkännande för försäljning.
9. Datum för det första godkännandet eller förnyat godkännande.
10. Datum för revidering av texten.
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När det gäller godkännanden enligt artikel 13 är det inte nödvändigt att inkludera de delar av
sammanfattningen av referensläkemedlets egenskaper, vilka avser indikationer eller doseringsformer,
som fortfarande omfattades av patentlagar vid den tidpunkt då ett generiskt läkemedel salufördes.
Artikel 15
1. Sökanden skall se till att de detaljerade och kritiska sammanfattningar som avses i artikel 12.3
andra stycket upprättas och undertecknas av personer med tillräckliga tekniska och yrkesmässiga
kvalifikationer, som skall redovisas i en kortfattad meritförteckning, innan sammanfattningarna
överlämnas till de behöriga myndigheterna.
2. Personer med sådana tekniska och yrkesmässiga kvalifikationer som avses i punkt 1 skall motivera
eventuella hänvisningar till vetenskaplig litteratur enligt artikel 13a.1, i enlighet med de villkor som
fastställs i bilaga I.
3. En kortfattad meritförteckning för de personer som avses i punkt 1 skall bifogas de detaljerade och
kritiska sammanfattningarna.
Artikel 16
1. Medlemsstaterna skall se till att de homeopatika avsedda för djur som tillverkas och släpps ut på
marknaden inom gemenskapen är registrerade eller godkända i enlighet med bestämmelserna i
artiklarna 17-19, såvida inte de veterinärmedicinska läkemedlen omfattas av en registrering eller ett
godkännande som beviljats i enlighet med nationell lagstiftning fram till och med
den 31 december 1993. När det gäller homeopatika som är registrerade i enlighet med bestämmelserna i artikel 17 skall artikel 32 och artikel 33.1-3 tillämpas.
2. Medlemsstaterna skall inrätta ett särskilt, förenklat förfarande för registrering av sådana homeopatika avsedda för djur som avses i artikel 17.
3. Homeopatika avsedda för djur får med avvikelse från artikel 10 under en veterinärs ansvar
administreras till icke livsmedelsproducerande djur.
4. Med avvikelse från artikel 11.1 och 11.2 skall medlemsstaterna under en veterinärs ansvar tillåta
administrering av homeopatika avsedda för livsmedelsproducerande djurarter, om de verksamma
beståndsdelarna finns upptagna i bilaga II till förordning (EEG) nr 2377/90. Medlemsstaterna skall
vidta lämpliga åtgärder för att kontrollera användningen av sådana homeopatika avsedda för djur
som i enlighet med detta direktiv är registrerade eller godkända i en annan medlemsstat för
användning för samma djurart.”
9.

Artikel 17 skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 skall ersättas med följande:
”1. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i förordning (EEG) nr 2377/90 om
fastställande av gränsvärden för restmängder av farmakologiskt aktiva substanser avsedda för
livsmedelsproducerande djur, får endast sådana homeopatiska läkemedel avsedda för djur som
uppfyller samtliga följande villkor bli föremål för ett särskilt, förenklat registreringsförfarande:
a) Administrationsvägen beskrivs i Europeiska farmakopén eller, om så inte är fallet, i de
farmakopéer som för närvarande används officiellt i medlemsstaterna.
b) Ingen specifik terapeutisk indikation förekommer i märkningen eller i annan information som
avser det veterinärmedicinska läkemedlet.
c) Graden av utspädning skall vara tillräcklig för att garantera att medlet är säkert. Särskilt får
medlet inte innehålla mer än en del på 10 000 av modertinkturen.
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Om nya vetenskapliga rön motiverar detta får kommissionen ändra bestämmelserna i första stycket
b och c i enlighet med förfarandet i artikel 89.2.
Vid registreringen skall medlemsstaterna fastställa vilken klassificering som skall gälla för utlämnandet av läkemedlet.”
b) Punkt 3 skall utgå.
10.

Artikel 18 skall ändras på följande sätt:

a) Den tredje strecksatsen skall ersättas med följande:
Tillverknings- och kontrolljournal för varje läkemedelsform och en beskrivning av metoden för utspädning och potensering.
b) Den sjätte strecksatsen skall ersättas med följande:
”— En eller flera modeller av den yttre förpackningen och av läkemedelsbehållaren för de läkemedel
som skall registreras.”
c) Följande åttonde strecksats skall läggas till:
”— Föreslagen karenstid och samtliga nödvändiga intyg.”
11.

Artikel 19 skall ersättas av följande:
”Artikel 19
1. Andra homeopatika avsedda för djur än de som avses i artikel 17.1 skall godkännas i enlighet med
artiklarna 12, 13a, 13b, 13c, 13d, och 14.
2. En medlemsstat får inom sitt territorium införa eller behålla särskilda bestämmelser för undersökningar av säkerheten och prekliniska och kliniska prövningar av andra homeopatika avsedda för
sällskapsdjur och exotiska djurarter som inte används inom livsmedelsproduktionen än sådana som
avses i artikel 17.1 i enlighet med de principer och särdrag som utmärker homeopatin i den
medlemsstaten. I detta fall skall medlemsstaten underrätta kommissionen om vilka särskilda
bestämmelser som gäller.”

12.

Artiklarna 21–23 skall ersättas med följande:
”Artikel 21
1. Medlemsstaterna skall vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att se till att förfarandet för
beviljande av ett godkännande för försäljning av ett veterinärmedicinskt läkemedel är avslutat inom
högst 210 dagar, efter det att en giltig ansökan inlämnats.
Ansökningar om godkännande för försäljning av samma veterinärmedicinska läkemedel i fler än en
medlemsstat skall lämnas in i enlighet med artiklarna 31–43.
2. Om en medlemsstat finner att en ansökan om godkännande för försäljning av samma läkemedel
redan granskas i en annan medlemsstat, skall den vägra att pröva ansökan och underrätta sökanden
om att artiklarna 31–43 skall tillämpas.
Artikel 22
En medlemsstat som i enlighet med artikel 12.3 n underrättas om att en annan medlemsstat har
godkänt ett veterinärmedicinskt läkemedel för vilket en ansökan om godkännande för försäljning
har lämnats in i den förstnämnda medlemsstaten skall avslå ansökan om denna inte har lämnats in
i enlighet med artiklarna 31–43.
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Artikel 23
Vid handläggningen av en ansökan som gjorts enligt artiklarna 12–13d skall följande gälla för en
medlemsstats behöriga myndighet:
1. Den skall kontrollera att den dokumentation som bifogats som stöd för ansökan överensstämmer med vad som föreskrivs i artiklarna 12–13d och undersöka om villkoren för att
utfärda godkännande för försäljning är uppfyllda.
2. Den får vid ett officiellt laboratorium för läkemedelskontroller eller ett annat laboratorium som
en medlemsstat har anvisat för detta ändamål låta undersöka det veterinärmedicinska läkemedlet,
dess utgångsmaterial och, om så erfordras, mellanprodukter eller andra beståndsdelar och
förvissa sig om att de kontrollmetoder som använts av tillverkaren och redovisats i ansökningshandlingarna i enlighet med artikel 12.3 första stycket i, är tillfredsställande.
3. Den kan också, särskilt genom att konsultera ett nationellt referenslaboratorium eller gemenskapens referenslaboratorium, kontrollera att den analysmetod för att fastställa restmängder som
sökanden har lagt fram i enlighet med artikel 12.3 j andra strecksatsen är tillfredsställande.
4. Den får i förekommande fall ålägga sökanden att lämna ytterligare uppgifter i fråga om de
punkter som räknas upp i artiklarna 12, 13a, 13b, 13c och 13d. När den behöriga myndigheten
utnyttjar denna möjlighet skall de i artikel 21 angivna tidsfristerna tillfälligt sluta löpa till dess
att begärd komplettering kommit in. Dessa frister slutar också tillfälligt att löpa under den tid
som sökanden i förekommande fall beviljas för att inkomma med muntliga eller skriftliga
förklaringar.”
13.

Artikel 25 skall ersättas med följande:
”Artikel 25
1. När ett godkännande för försäljning har beviljats skall den behöriga myndigheten informera
innehavaren om den sammanfattning av produktens egenskaper som myndigheten har godkänt.
2. Den behöriga myndigheten skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att den information om det veterinärmedicinska läkemedlet som lämnas, i synnerhet i märkningen och på
bipacksedeln, överensstämmer med den sammanfattning av produktens egenskaper som godkändes
när godkännandet för försäljning beviljades eller senare.
3. Den behöriga myndigheten skall utan dröjsmål offentliggöra godkännandet för försäljning tillsammans med en sammanfattning av produktens egenskaper för varje veterinärmedicinsk produkt som
den har godkänt.
4. Den behöriga myndigheten skall utarbeta ett utredningsprotokoll och kommentarer till dokumentationen i fråga om resultaten av de farmaceutiska undersökningarna, undersökningen av säkerheten,
studierna av resthalter och de prekliniska studierna och kliniska prövningen av det aktuella
veterinärmedicinska läkemedlet. Utredningsprotokollet skall uppdateras så snart det föreligger ny
information som är av betydelse för utvärderingen av det veterinärmedicinska läkemedlets kvalitet,
säkerhet och effekt.
Den behöriga myndigheten skall utan dröjsmål offentliggöra utredningsprotokollet tillsammans med
en motivering av dess ståndpunkt och efter det att alla uppgifter som rör affärshemligheter har
utelämnats.”
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14.

Artikel 26 skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 skall ersättas med följande:
”1. Godkännandet för försäljning får göras avhängigt av att innehavaren av godkännandet på läkemedelsbehållaren och/eller den yttre förpackningen samt i bipacksedeln, om sådan krävs, lämnar
andra upplysningar som är viktiga för att tillgodose kravet på säkerhet och skydd för folkhälsan,
däribland särskilda försiktighetsåtgärder som skall iakttas vid användningen och andra varningar
som föranletts av de kliniska och farmakologiska undersökningar som föreskrivs i artikel 12.3 j och
artiklarna 13–13d eller av de erfarenheter som gjorts vid användningen av det veterinärmedicinska
läkemedlet efter det att det släpptes ut på marknaden.”
b) Punkt 2 skall utgå.
c) Punkt 3 skall ersättas med följande:
”3. I undantagsfall och efter samråd med sökanden får godkännande beviljas på villkor att sökanden
inför särskilda förfaranden, särskilt i fråga om det veterinärmedicinska läkemedlets säkerhet,
rapportering till de behöriga myndigheter av alla eventuella tillbud i samband med användningen
och åtgärder som skall vidtas. Ett sådant godkännande får beviljas endast på objektiva och
verifierbara grunder. För att det ursprungliga godkännandet skall fortsätta måste villkoren omprövas
årligen.”
15.

Artikel 27 skall ändras på följande sätt:

a) Punkterna 2 och 3 skall ersättas med följande:
”2. Den behöriga myndigheten i en medlemsstat får begära att innehavaren av godkännandet skall
tillhandahålla substanser i de mängder som krävs för att genomföra kontroller för att spåra
restmängder av de berörda veterinärmedicinska läkemedlen.
På den behöriga myndighetens begäran skall innehavaren av godkännandet tillhandahålla sin
tekniska sakkunskap för att underlätta genomförande av analysmetoden för resthaltbestämning av
de veterinärmedicinska läkemedlen vid det nationella referenslaboratorium som utsetts enligt rådets
direktiv 96/23/EG av den 29 april 1996 om införande av kontrollåtgärder för vissa ämnen och
restsubstanser av dessa i levande djur och i produkter framställda därav (*).
3. Innehavaren av godkännandet skall omedelbart till den behöriga myndigheten överlämna nya
uppgifter som kan medföra ändringar av de uppgifter och handlingar som anges i artiklarna 12.3,
13, 13a, 13b och 14 eller i bilaga I.
Särskilt skall innehavaren omedelbart underrätta den behöriga myndigheten om eventuella förbud
eller inskränkningar som utfärdats av de behöriga myndigheterna i något land där det veterinärmedicinska läkemedlet har släppts ut på marknaden och om nya uppgifter som kan påverka
bedömningen av nyttan och riskerna för det veterinärmedicinska läkemedlet i fråga.
För att risk/nyttaförhållandet kontinuerligt skall kunna bedömas får den behöriga myndigheten när
som helst begära att innehavaren av godkännandet för försäljning överlämnar uppgifter som visar
att risk/nyttaförhållandet fortfarande är gynnsamt.
______________
(*) EGT L 125, 23.5.1996, s. 10. Direktivet ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122,
16.5.2003, s. 1).”

b) Punkt 4 skall utgå.
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c) Punkt 5 skall ersättas med följande:
”5. Innehavaren av godkännandet för försäljning skall för att erhålla ett godkännande omedelbart
underrätta de behöriga myndigheterna om de eventuella ändringar som han/hon ämnar göra i de
uppgifter eller den dokumentation som avses i artiklarna 12-13d.”
16.

Följande artikel skall införas:
”Artikel 27a
Sedan godkännande för försäljning beviljats, skall innehavaren av godkännandet informera den
behöriga myndigheten i den medlemsstat som beviljat godkännandet om datum för det veterinärmedicinska läkemedlets faktiska marknadsintroduktion i den medlemsstaten och därvid beakta de olika
godkända varianterna av läkemedlet.
Innehavaren skall också meddela den behöriga myndigheten om försäljningen av det veterinärmedicinska läkemedlet upphör tillfälligt eller permanent. Ett sådant meddelande skall, utom i undantagsfall,
göras minst två månader innan försäljningen av produkten upphör.
På begäran av den behöriga myndigheten, särskilt i samband med säkerhetsövervakningen, skall
innehavaren av godkännandet för försäljning ge den behöriga myndigheten fullständiga upplysningar
om försäljningsvolymen för veterinärläkemedlen samt varje uppgift denne har tillgång till beträffande
förskrivningsvolymen.”

17.

Artikel 28 skall ersättas med följande:
”Artikel 28
1. Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 4 och 5 skall ett godkännande för försäljning
vara giltigt under fem år.
2. Detta godkännande kan förnyas efter fem år genom att det görs en ny bedömning av risk/
nyttaförhållandet.
Innehavaren av godkännandet för försäljning skall för detta ändamål lämna en konsoliderad
förteckning över samtliga handlingar som lagts fram vad avser kvalitet, säkerhet och effekt, med
samtliga ändringar som införts efter det att godkännandet beviljats, minst sex månader innan
godkännandet för försäljning upphör att gälla enligt punkt 1. Den behöriga myndigheten får när
som helst begära att sökanden lämnar in dessa handlingar.
3. Efter sitt förnyande skall godkännandet för försäljning gälla utan tidsbegränsning, såvida inte den
behöriga myndigheten av skäl som är motiverade med hänsyn till säkerhetsövervakningen beslutar
om ytterligare ett femårigt förnyande i enlighet med punkt 2.
4. Varje godkännande som inte inom tre år leder till att det veterinärmedicinska läkemedlet faktiskt
släpps ut på marknaden i den medlemsstat som beviljat godkännandet skall upphöra att gälla.
5. Om ett godkänt veterinärmedicinskt läkemedel som tidigare släppts ut på marknaden i den
medlemsstat som beviljat godkännandet under tre på varandra följande år inte längre faktiskt
saluförs i den medlemsstaten skall godkännandet upphöra att gälla för detta läkemedel.
6. I undantagsfall och med hänsyn till skyddet av folk- eller djurhälsan får den behöriga myndigheten
bevilja undantag från punkterna 4 och 5. Sådana undantag måste vara vederbörligen motiverade.”
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18.

Artikel 30 skall ersättas av följande:
”Artikel 30
Godkännande för försäljning skall inte beviljas om den dokumentation som lämnas in till de behöriga
myndigheterna inte överensstämmer med artiklarna 12–13d och artikel 15.
Godkännande för försäljning skall heller inte beviljas om det efter granskning av de uppgifter och
handlingar som anges i artikel 12 och artikel 13.1 framgår att
a) risk/nyttaförhållandet är ogynnsamt för det veterinärmedicinska läkemedlet vid den användning som
godkänns; om ansökan gäller veterinärmedicinska läkemedel för zooteknisk användning, skall
särskild hänsyn tas till fördelarna för djurens hälsa och välbefinnande och för konsumentsäkerheten,
eller
b) det veterinärmedicinska läkemedlet saknar terapeutisk effekt eller att sökanden inte tillfredsställande
har dokumenterat den terapeutiska effekten på den djurart som är avsedd att behandlas, eller
c) det veterinärmedicinska läkemedlets sammansättning till art och mängd inte överensstämmer med
den uppgivna, eller
d) den av sökanden angivna karenstiden är otillräckligt dokumenterad eller är för kort för att
säkerställa att livsmedel som framställts av de behandlade djuren inte innehåller resthalter som
kan utgöra en hälsorisk för konsumenten, eller
e) den märkning eller den bipacksedel som sökanden har föreslagit inte uppfyller kraven i detta
direktiv, eller
f) det veterinärmedicinska läkemedlet saluförs för en användning som är förbjuden enligt andra
gemenskapsbestämmelser.
I avvaktan på gemenskapsregler får de behöriga myndigheterna dock vägra att bevilja ett godkännande
för försäljning av ett veterinärmedicinskt läkemedel om en sådan åtgärd är nödvändig för att skydda
folkhälsan, konsumenternas hälsa eller djurens hälsa.
Sökanden eller innehavaren av godkännandet för försäljning skall ansvara för att de handlingar och
uppgifter som lämnats in är korrekta.”

19.

Rubriken på kapitel 4 skall ersättas med följande:
”Kapitel 4
Förfarande för ömsesidigt erkännande och decentraliserat förfarande”

20.

Artiklarna 31–37 skall ersättas med följande:
”Artikel 31
1. En samordningsgrupp skall inrättas för att granska alla frågor som rör godkännande för försäljning
av ett veterinärmedicinskt läkemedel i två eller flera medlemsstater i enlighet med förfarandena i
detta kapitel. Myndigheten skall tillhandahålla samordningsgruppens sekretariat.
2. Samordningsgruppen skall bestå av en företrädare för varje medlemsstat; denne företrädare skall
utses för en förnybar period om tre år. Samordningsgruppens ledamöter får åtföljas av experter.
3. Samordningsgruppen skall själv fastställa sin arbetsordning, som träder i kraft efter tillstyrkan från
kommissionen. Arbetsordningen skall offentliggöras.
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Artikel 32

1. Den som ansöker om godkännande för försäljning av ett veterinärmedicinskt läkemedel i fler än en
medlemsstat skall lämna in en ansökan baserad på identisk ansökningsdokumentation i dessa
medlemsstater. Ansökningsdokumentationen skall innefatta samtliga administrativa uppgifter och
den vetenskapliga och tekniska dokumentation som anges i artiklarna 12–14. De bifogade handlingarna skall också innehålla en förteckning över de medlemsstater som berörs av ansökan.

Sökanden skall begära att en medlemsstat fungerar som referensmedlemsstat och utarbetar ett
utredningsprotokoll för det veterinärmedicinska läkemedlet i enlighet med punkterna 2 eller 3.

I förekommande fall skall utredningsprotokollet innehålla en bedömning för de ändamål som avses
i artikel 13.5 eller artikel 13a.3.

2. Om det veterinärmedicinska läkemedlet redan är godkänt för försäljning när ansökan görs, skall
den eller de berörda medlemsstaterna erkänna det godkännande som beviljats av referensmedlemsstaten. För detta ändamål skall innehavaren av godkännandet för försäljning begära att referensmedlemsstaten antingen utarbetar ett utredningsprotokoll för det veterinärmedicinska läkemedlet eller
vid behov uppdaterar ett eventuell befintlig utredningsprotokoll. Referensmedlemsstaten skall
utarbeta eller uppdatera utredningsprotokollet inom 90 dagar efter mottagandet av en giltig
ansökan. Utredningsprotokollet skall, tillsammans med den godkända sammanfattningen av produktens egenskaper, märkningen och bipacksedeln, sändas till de berörda medlemsstaterna och till
sökanden.

3. Om det veterinärmedicinska läkemedlet inte är godkänt när ansökan görs, skall sökanden begära att
referensmedlemsstaten utarbetar ett förslag till utredningsprotokoll, ett förslag till sammanfattning
av produktens egenskaper och ett förslag till märkning och bipacksedel. Referensmedlemsstaten
skall utarbeta dessa förslag inom 120 dagar efter mottagandet av en giltig ansökan och skall sända
dem till de berörda medlemsstaterna och till sökanden.

4. Inom 90 dagar efter mottagande av de handlingar som avses i punkterna 2 och 3 skall de berörda
medlemsstaterna godkänna utredningsprotokoll, sammanfattningen av produktens egenskaper, märkningen och bipacksedeln, och underrätta referensmedlemsstaten om detta. Referensmedlemsstaten
skall konstatera att enighet föreligger, avsluta förfarandet och underrätta sökanden.

5. Varje medlemsstat där en ansökan har lämnats in i enlighet med punkt 1 skall inom 30 dagar efter
det att enighet har konstaterats fatta ett beslut i enlighet med det godkända utredningsprotokollet,
sammanfattningen av produktens egenskaper, märkningen och bipacksedeln.

Artikel 33

1. Om en medlemsstat på grund av en potentiell allvarlig risk för människors eller djurs hälsa eller för
miljön inte inom den tid som anges i artikel 32.4 kan godkänna utredningsprotokollet, sammanfattningen av produktens egenskaper, märkningen och bipacksedeln, skall den utförligt motivera sitt
ställningstagande för referensmedlemsstaten, andra berörda medlemsstater och sökanden. Innehållet
i detta meddelande skall omedelbart översändas till samordningsgruppen.

Om en medlemsstat i vilken ansökan har gjorts åberopar de skäl som avses i artikel 71.1 skall den
inte längre betraktas som ’berörd medlemsstat’ i den betydelse som avses i detta kapitel.
2. Vad som utgör en potentiell allvarlig risk för människors eller djurs hälsa eller för miljön skall
definieras i riktlinjer som skall antas av kommissionen.
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3. I samordningsgruppen skall alla de medlemsstater som avses i punkt 1 göra sitt yttersta för att
uppnå enighet om vilka åtgärder som skall vidtas. De skall bereda sökanden möjlighet att
muntligen eller skriftligen redogöra för sina ståndpunkter. Om medlemsstaterna uppnår enighet
inom 60 dagar efter det att meddelandet om oenighet har översänts till gruppen, skall referensmedlemsstaten konstatera att enighet föreligger, avsluta förfarandet och underrätta sökanden. Artikel 32.5
skall tillämpas.
4. Om medlemsstaterna inte har uppnått enighet inom 60 dagar, skall myndigheten utan dröjsmål
underrättas, så att förfarandet i artiklarna 36-38 kan tillämpas. En utförlig redovisning av de frågor
där enighet inte har kunnat nås och motiven för de olika ståndpunkterna skall översändas till
myndigheten. En kopia av denna redovisning skall översändas till sökanden.
5. Så snart sökanden har underrättats om att frågan har hänskjutits till myndigheten, skall han/hon
utan dröjsmål förse myndigheten med en kopia av uppgifterna och handlingarna i artikel 32.1
första stycket.
6. I de fall som avses i punkt 4 får de medlemsstater som har godkänt referensmedlemsstatens
utredningsprotokoll, sammanfattningen av produktens egenskaper, märkningen och bipacksedeln på
sökandens begäran bevilja godkännande för försäljning av det veterinärmedicinska läkemedlet utan
att invänta resultatet av förfarandet i artikel 36. Godkännandet för försäljning skall under sådana
omständigheter beviljas utan att det påverkar resultatet av förfarandet.
Artikel 34
1. Om fler än en ansökning har lämnats in enligt artiklarna 12–14 om godkännande för försäljning
av ett visst veterinärmedicinskt läkemedel och olika beslut har fattats i medlemsstaterna beträffande
godkännande av det veterinärmedicinska läkemedlet, eller tillfälligt återkallande eller upphävande av
godkännandet, får en medlemsstat, kommissionen eller innehavaren av godkännandet för försäljning
hänskjuta frågan till Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel (nedan kallad ’kommittén’) för
tillämpningen av förfarandet i artiklarna 36, 37 och 38.
2. För att främja harmonisering av godkända veterinärmedicinska läkemedel i gemenskapen, och
stödja syftet med bestämmelserna i artiklarna 10 och 11, skall medlemsstaterna senast den … (*)
till samordningsgruppen översända en förteckning över de veterinärmedicinska läkemedel för vilka
harmoniserade sammanfattningar av produktens egenskaper bör utarbetas.
Samordningsgruppen skall med beaktande av medlemsstaternas förslag fastställa en förteckning över
veterinärmedicinska läkemedel och översända den till kommissionen.
De veterinärmedicinska läkemedel som finns med i förteckningen skall omfattas av bestämmelserna
i punkt 1 enligt en tidsplan som fastställs i samråd med myndigheten.
Kommissionen skall i samarbete med myndigheten, och med hänsyn till berörda parters ståndpunkter, fastställa den slutgiltiga förteckningen och tidtabellen.
Artikel 35
1. Medlemsstaterna, kommissionen, sökanden eller innehavaren av godkännandet för försäljning skall i
särskilda fall, då gemenskapens intressen berörs, hänskjuta frågan till kommittén för tillämpning av
förfarandet i artiklarna 36–38, innan beslut fattas om en begäran om godkännande för försäljning,
om tillfälligt återkallande eller upphävande av ett godkännande eller om varje annan ändring av
villkoren för ett godkännande för försäljning som framstår som nödvändig, i synnerhet för att
beakta den information som inhämtats i enlighet med avdelning VII.
Den berörda medlemsstaten eller kommissionen skall klart definiera den fråga som hänskjuts till
kommittén för behandling och underrätta sökanden eller innehavaren av godkännandet för försäljning om detta.
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Medlemsstaterna och sökanden eller innehavaren av godkännandet skall förse kommittén med all
tillgänglig information som berör ärendet i fråga.
2. Om den hänskjutna frågan rör en grupp läkemedel eller en terapeutisk klass, får myndigheten
begränsa förfarandet till vissa bestämda delar av godkännandet.
I detta fall skall artikel 39 tillämpas på dessa läkemedel endast om de omfattas av de förfaranden
för godkännande för försäljning som avses i detta kapitel.
Artikel 36
1. När det hänvisas till förfarandet i denna artikel, skall kommittén behandla den fråga det gäller och
avge ett motiverat yttrande inom 60 dagar från det att frågan hänsköts till den.
När frågor hänskjuts till kommittén enligt artiklarna 34 och 35 får kommittén dock förlänga denna
tidsfrist med ytterligare högst 90 dagar, med beaktande av synpunkter från de berörda innehavarna
av godkännanden för försäljning.
I brådskande fall får kommittén på förslag från sin ordförande medge att tidsfristen förkortas.
2. Kommittén skall utse en av sina ledamöter som rapportör vid behandlingen av en fråga. Kommittén
får även utse oberoende experter för att inhämta råd i särskilda frågor. När kommittén utser
experter skall den definiera dessas uppdrag och ange inom vilken tid uppdragen skall vara
avslutade.
3. Innan kommittén avger sitt yttrande skall den bereda innehavaren av godkännandet för försäljning
möjlighet att lämna muntliga eller skriftliga förklaringar inom en tidsfrist som kommittén skall
fastställa.
Kommitténs yttrande skall åtföljas av ett förslag till sammanfattning av produktens egenskaper och
förslag till märkning och bipacksedel.
Kommittén får vid behov anmoda varje annan person att lämna information i frågan till den.
Kommittén får förlänga tidsfristen i punkt 1 för att ge sökanden eller innehavaren av godkännandet
för försäljning tid att utarbeta sina förklaringar.
4. Myndigheten skall utan dröjsmål underrätta sökanden eller innehavaren av godkännandet för
försäljning om kommittén i sitt yttrande finner att
—

ansökan inte uppfyller kriterierna för godkännande för försäljning, eller att

—

den sammanfattning av produktens egenskaper som sökanden eller innehavaren av godkännandet för försäljning föreslagit i enlighet med artikel 14 bör ändras, eller att

—

godkännandet bör beviljas på vissa villkor av hänsyn till förhållanden som den anser väsentliga
för en säker och effektiv användning av det veterinärmedicinska läkemedlet, däribland även
frågor som rör säkerhetsövervakning, eller att

—

ett godkännande för försäljning bör återkallas tillfälligt, ändras eller upphävas.

Inom 15 dagar efter att ha mottagit yttrandet får sökanden eller innehavaren av godkännandet för
försäljning skriftligen underrätta myndigheten om sin önskan att begära en förnyad prövning av
yttrandet. I så fall skall han/hon utförligt redovisa skälen till sin begäran för myndigheten inom
60 dagar efter det att yttrandet mottagits.

C 91 E/360

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Onsdag 17 december 2003

Kommittén skall inom 60 dagar efter att ha mottagit skälen till begäran göra en förnyad prövning
av sitt yttrande i enlighet med bestämmelserna i artikel 62.1 fjärde stycket i förordning (EEG) nr
…/2004 (**). Skälen till slutsatserna skall bifogas det utredningsprotokoll som avses i punkt 5 i den
här artikeln.
5. Inom 15 dagar efter det att kommitténs slutliga yttrande har antagits skall myndigheten överlämna
det till medlemsstaterna, kommissionen och sökanden eller innehavaren av godkännandet för
försäljning tillsammans med en rapport om utredningen av det veterinärmedicinska läkemedlet
och skälen till kommitténs slutsatser.
Om yttrandet tillstyrker att godkännande för försäljning beviljas eller upprätthålls för det aktuella
läkemedlet, skall följande handlingar bifogas yttrandet:
a) Ett förslag till sammanfattning av produktens egenskaper i enlighet med artikel 14. Om så är
nödvändigt skall det i detta förslag tas hänsyn till skillnader i veterinära förhållanden mellan
medlemsstaterna.
b) Eventuella villkor som skall gälla för godkännandet i enlighet med punkt 4.
c) Uppgifter om eventuella rekommenderade villkor eller begränsningar avseende en säker och
effektiv användning av veterinärläkemedlet.
d) Förslag till märkning och bipacksedel.
Artikel 37
Kommissionen skall, inom 15 dagar efter det att den mottagit yttrandet, utarbeta ett förslag till
beslut om ansökan med beaktande av gemenskapslagstiftningen.
Om det i förslaget till beslut uppges att det veterinärmedicinska läkemedlet skall godkännas för
försäljning, skall de handlingar som avses i artikel 36.5 andra stycket bifogas.
Om förslaget till beslut, i undantagsfall, inte överensstämmer med myndighetens yttrande, skall
kommissionen även bifoga en utförlig förklaring av skälen till denna skiljaktighet.
Utkastet till beslut skall tillställas medlemsstaterna och sökanden eller innehavaren av godkännandet
för försäljning.
____________
(*) Ett år efter det att detta direktiv träder i kraft.
(**) Till Publikationsbyrån: Förordningens nummer som i fotnot till skäl 5.”

21.

Artikel 38 skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 skall ersättas med följande:
”1. Kommissionen skall fatta ett slutligt beslut i enlighet med förfarandet i artikel 89.3 och detta skall
ske inom 15 dagar efter det att förfarandet har avslutats.”
b) I punkt 2 skall andra och tredje strecksatserna ersättas med följande:
”— Medlemsstaterna skall ha 22 dagar på sig för att till kommissionen lämna skriftliga synpunkter på
förslaget till beslut. Om beslutet är brådskande får dock ordföranden fastställa en kortare tidsfrist,
med hänsyn till hur brådskande frågan är. Denna tidsfristen skall endast i undantagsfall vara
kortare än fem dagar.
— Varje medlemsstat skall skriftligt kunna begära att förslaget till beslut diskuteras i den ständiga
kommittén vid ett plenarsammanträde.”
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c) Punkt 3 skall ersättas med följande:
”3. Beslut enligt punkt 1 skall riktas till alla medlemsstater och meddelas innehavaren av godkännandet
för försäljning eller sökanden för kännedom. De berörda medlemsstaterna och referensmedlemsstaten skall med hänvisning till beslutet inom 30 dagar efter det att beslut har meddelats antingen
bevilja eller återkalla godkännandet för försäljning eller göra de ändringar som krävs för att följa
beslutet. De skall underrätta kommissionen och myndigheten om detta.”
22.

I artikel 39.1 skall tredje stycket utgå.

23.

I artikel 42 skall punkt 2 ersättas med följande:
”2. Kommissionen skall åtminstone vart tionde år offentliggöra en rapport om de erfarenheter som
har gjorts på grundval av förfarandena i detta kapitel och föreslå eventuella ändringar som kan
behövas för att förbättra dessa förfaranden. Kommissionen skall lägga fram rapporten för Europaparlamentet och rådet.”

24.

Artikel 43 skall ersättas med följande:
”Artikel 43
Artikel 33.4, 33.5 och 33.6 samt artiklarna 34–38 skall inte tillämpas på de homeopatika avsedda för
djur som avses i artikel 17.
Artiklarna 32–38 skall inte tillämpas på de homeopatika avsedda för djur som avses i artikel 19.2.”

25.

I artikel 44 skall följande punkt 4 läggas till:
”4. Medlemsstaterna skall sända en kopia av de tillstånd som avses i punkt 1 till myndigheten.
Myndigheten skall föra in den informationen i den gemenskapsdatabas som avses i artikel 80.6.”

26.

I artikel 50 skall led f ersättas med följande:
”f) rätta sig efter principerna och riktlinjerna för god tillverkningssed för läkemedel och därvid som
aktiva substanser endast använda utgångsmaterial som tillverkats i enlighet med de detaljerade
riktlinjerna för god tillverkningssed för utgångsmaterial.”

27.

Följande artikel skall införas:
”Artikel 50a
1. I detta direktiv avses med tillverkning av aktiva substanser som används som utgångsmaterial dels
fullständig eller partiell tillverkning eller import av en aktiv substans som används som utgångsmaterial (i enlighet med definitionen i del 2 avsnitt C i bilaga I), dels de olika åtgärder som utförs
bl.a. av distributörer av utgångsmaterial i fråga om delning, packning eller presentation före
införlivandet med ett veterinärmedicinskt läkemedel, inbegripet ompackning eller ommärkning.
2. Varje ändring som kan behövas för att anpassa bestämmelserna i denna artikel till den tekniska och
vetenskapliga utvecklingen skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 89.2.”
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28.

I artikel 51 skall följande stycken läggas till:
”Principer för god tillverkningssed för aktiva substanser som används som utgångsmaterial enligt
artikel 50 f skall antas i form av detaljerade riktlinjer.
Kommissionen skall också offentliggöra riktlinjer om form för och innehåll i det tillstånd som avses i
artikel 44.1, de rapporter som avses i artikel 80.3 och om form för och innehåll i det intyg om god
tillverkningssed som avses i artikel 80.5.”

29.

I artikel 53 skall punkt 1 ersättas med följande:
”1. Medlemsstaterna skall se till att den person med särskild kompetens som avses i artikel 52.1
uppfyller de krav som avses i punkterna 2 och 3.”

30.

I artikel 54 skall punkt 1 ersättas med följande:
”1. En person som i en medlemsstat utförde de uppgifter som avses i artikel 52.1 vid den tidpunkt då
direktiv 81/851/EEG blev tillämpligt, men som inte uppfyller kraven enligt artikel 53, skall ha rätt
att fortsätta att utföra dessa uppgifter inom gemenskapen.”

31.

I artikel 55 skall punkt 1 b ersättas med följande:
”b) att varje tillverkningssats av veterinärmedicinska läkemedel som kommer från tredje land, även om
tillverkningen har skett i gemenskapen, har undergått en fullständig kvalitativ analys i en medlemsstat, en kvantitativ analys av åtminstone alla de aktiva substanserna och alla andra undersökningar
eller kontroller som krävs för att garantera de veterinärmedicinska läkemedlens kvalitet i enlighet
med de krav som legat till grund för godkännandet för försäljning.”

32.

Artikel 58 skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 skall ändras på följande sätt:
i) Inledningen skall ersättas med följande:
”Utom när det gäller de läkemedel som avses i artikel 17.1 skall den behöriga myndigheten
godkänna läkemedelsbehållaren och den yttre förpackningen för veterinärmedicinska läkemedel.
Följande information skall framgå med tydlig text på förpackningen och överensstämma med de
uppgifter och handlingar som skall lämnas i enlighet med artiklarna 12–13d och i sammanfattningen av produktens egenskaper:”
ii) Leden a och b skall ersättas med följande:
”a) Det veterinärmedicinska läkemedlets namn åtföljt av styrka och läkemedelsform. Den gängse
benämningen skall anges om läkemedlet endast innehåller en aktiv substans och om dess namn
är ett fantasinamn.
b) En deklaration av de aktiva substanserna med angivande av såväl art som mängd per dosenhet
eller, beroende på administreringssätt, för en bestämd volym eller viktenhet med användning av
de gängse benämningarna.”
iii) Led e skall ersättas med följande:
”e) Namn eller firma och stadigvarande adress eller driftställe för innehavaren av godkännandet för
försäljning och i förekommande fall dennes företrädare.”
iv) Led f skall ersättas med följande:
”f) De djurarter för vilka det veterinärmedicinska läkemedlet är avsett samt administreringssätt och,
vid behov, administreringsväg. En tom yta skall lämnas där den föreskrivna doseringen kan
anges.”
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v) Led g skall ersättas med följande:
”g) Karenstiden för veterinärmedicinska läkemedel avsedda för livsmedelsproducerande djur skall
anges för samtliga berörda djurarter och för olika livsmedelsprodukter (kött och slaktbiprodukter, ägg, mjölk, honung), inbegripet uppgift om när denna tidsperiod är lika med noll.”
vi) Led j skall ersättas med följande:
”j) Särskilda försiktighetsåtgärder vid bortskaffande av oanvända läkemedel eller av avfall som
härrör från veterinärmedicinska läkemedel om så erfordras, samt en hänvisning till lämpliga
och befintliga insamlingssystem.”
vii) Led 1 skall ersättas med följande:
”l) Texten ’Enbart för behandling av djur’ eller, för de läkemedel som avses i artikel 67, texten
’Enbart för behandling av djur — tillhandahålls endast efter förskrivning från veterinär’.”
b) Följande punkt 5 skall läggas till:
”5. För de läkemedel för vilka godkännande för försäljning beviljats enligt förordning (EG) nr …/
2004 (*) får medlemsstaterna tillåta eller kräva att den yttre förpackningen innehåller ytterligare
upplysningar om distribution, innehav, försäljning eller nödvändiga försiktighetsåtgärder, under
förutsättning att dessa upplysningar inte strider mot gemenskapslagstiftningen eller mot villkoren
för godkännandet för försäljning, och att de inte är av reklamkaraktär.
Dessa ytterligare uppgifter skall lämnas i en ruta med blå ram, för att de klart skall kunna skiljas
från de uppgifter som föreskrivs i punkt 1.
____________
(*) Till Publikationsbyrån: Förordningens nummer som i fotnot till skäl 5.”

33.

Artikel 59 skall ändras på följande sätt:

a) I punkt 1 skall inledningen ersättas med följande:
”1. I fråga om ampuller skall de uppgifter som räknas upp i artikel 58.1 anges på den yttre
förpackningen. På läkemedelsbehållarna räcker det med”
b) Punkterna 2 och 3 skall ersättas med följande:
”2. I fråga om andra små endosbehållare än ampuller, på vilka det inte är möjligt att ange uppgifterna
enligt punkt 1, skall föreskrifterna i artikel 58.1-58.3 gälla endast för den yttre förpackningen.
3. De uppgifter som nämns i punkt 1 tredje och sjätte strecksatserna skall anges på den yttre
förpackningen och på läkemedelsbehållaren på språket eller språken i det land där läkemedlet har
släppts ut på marknaden.”
34.

Artikel 60 skall ersättas med följande:
”Artikel 60
När yttre förpackning saknas skall samtliga uppgifter som enligt artiklarna 58 och 59 skall finnas där
i stället anges på läkemedelsbehållaren.”
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35.

Artikel 61 skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 skall ersättas med följande:
”1. En bipacksedel skall ingå i förpackningen, såvida inte alla uppgifter som krävs enligt denna artikel
återges på läkemedelsbehållaren eller den yttre förpackningen. Medlemsstaterna skall vidta alla
lämpliga åtgärder för att se till att bipacksedeln endast avser det veterinärmedicinska läkemedel
som den packats med. Bipacksedeln skall vara avfattad så att den kan förstås av allmänheten och på
det eller de officiella språken i den medlemsstat där läkemedlet saluförs.
Bestämmelsen i första stycket hindrar inte att bipacksedeln avfattas på flera språk, förutsatt att
samma uppgifter anges på alla språk.
De behöriga myndigheterna får undanta enskilda veterinärmedicinska läkemedel från kravet på att
märkningen och bipacksedeln skall innehålla vissa uppgifter samt att bipacksedeln skall vara
avfattade på det eller de officiella språken i den medlemsstat där produkten har släppts ut på
marknaden, om läkemedlet är avsett att enbart administreras av en veterinär.”
b) Punkt 2 skall ändras på följande sätt:
i) Inledningen skall ersättas med följande:
”2. De behöriga myndigheterna skall godkänna bipacksedeln. Den skall innehålla minst följande
information i den angivna ordningen, och den skall överensstämma med de uppgifter och
handlingar som lämnats i enlighet med artiklarna 12–13d och i den godkända sammanfattningen av produktens egenskaper:”
ii) Leden a och b skall ersättas med följande:
”a) Namn eller firma och stadigvarande adress eller säte för innehavaren av godkännandet för
försäljning och för tillverkaren, och i förekommande fall innehavarens företrädare.
b) Det veterinärmedicinska läkemedlets namn åtföljt av styrka och läkemedelsform. Den gängse
benämningen skall anges om läkemedlet endast innehåller en aktiv substans och om dess namn
är ett fantasinamn. När läkemedlet godkänns i enlighet med förfarandet i artiklarna 31-43 och
har olika namn i de olika medlemsstaterna, skall det ingå en förteckning över de namn som
godkänts i varje medlemsstat.”
c) Punkt 3 skall utgå.
36.

Artikel 62 skall ersättas med följande:
”Artikel 62
Om någon bryter mot bestämmelserna i denna avdelning och trots skriftlig uppmaning underlåter att
rätta sig efter dessa, får de behöriga myndigheterna i medlemsstaten tillfälligt återkalla eller upphäva
godkännandet för försäljning.”

37.

Artikel 64.2 skall ändras på följande sätt:

a) Inledningen skall ersättas med följande:
”2. Förutom att texten ’homeopatiskt läkemedel för veterinärmedicinskt bruk utan erkända terapeutiska
indikationer’ skall anges tydligt, skall märkningen och i förekommande fall bipacksedeln, för sådana
homeopatiska läkemedel som avses i artikel 17.1 endast innehålla följande uppgifter:”
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b) Första strecksatsen skall ersättas med följande:
”— Det vetenskapliga namnet på stamprodukten (eller stamprodukterna) åtföljt av utspädningsgraden,
med användning av symbolerna i den farmakopé som används i enlighet med artikel 1.8. Om ett
homeopatikum avsett för djur består av två eller flera stamprodukter, får märkningen innehålla det
vetenskapliga namnet förutom ett fantasinamn.”
38.

Rubriken på avdelning VI skall ersättas med följande:
”AVDELNING VI
INNEHAV, DISTRIBUTION OCH detaljförsäljning AV VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDEL”

39.

Artikel 65 skall ändras på följande sätt:

a) Följande punkt skall införas:
”3a. Innehavaren av ett distributionstillstånd skall ha en beredskapsplan som garanterar att det vid
behov är möjligt att genomföra en snabb indragning av ett läkemedel efter beslut av de behöriga
myndigheterna eller genom åtagande i samarbete med tillverkaren av läkemedlet i fråga eller med
innehavaren av godkännandet för försäljning.”
b) Följande punkt skall införas:
”5. En distributör som inte är innehavare av godkännandet för försäljning och som importerar ett
läkemedel från en annan medlemsstat skall meddela innehavaren av godkännandet för försäljning
och den behöriga myndigheten i den medlemsstat dit läkemedlet skall importeras om sin avsikt att
importera det. För läkemedel som inte omfattas av ett godkännande i enlighet med förordning (EG)
nr …/2004 (*) skall underrättelsen till den behöriga myndigheten inte påverka tilläggsförfaranden
som föreskrivs i den medlemsstatens lagstiftning.
____________
(*) Till Publikationsbyrån: Förordningens nummer som i fotnot till skäl 5.”

40.

Artikel 66 skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 2 skall ändras på följande sätt:
i) Inledningen skall ersättas med följande:
”2. Var och en som har rätt i enlighet med punkt 1 att tillhandahålla veterinärmedicinska läkemedel
skall vara skyldig att föra utförliga register över receptbelagda veterinärmedicinska läkemedel, och
följande uppgifter skall noteras för alla in- och utgående transaktioner:”
ii) Tredje stycket skall ersättas med följande:
”Dessa register skall hållas tillgängliga för granskning av de behöriga myndigheterna under en tid av
fem år.”
b) Punkt 3 skall ersättas med följande:
”3. Medlemsstaterna får inom det egna territoriet tillåta att veterinärmedicinska läkemedel avsedda för
livsmedelsproducerande djur och som endast kan fås mot veterinärrecept, lämnas ut av, eller under
överinseende av, en registrerad person som svarar för kvalifikationer, registerföring och rapportering
i den utsträckning som krävs enligt nationell lagstiftning. Medlemsstaterna skall underrätta
kommissionen om de relevanta nationella bestämmelserna. Denna bestämmelse gäller inte utlämnande av veterinärmedicinska läkemedel för oral eller parenteral behandling av bakterieinfektioner.”
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c) Punkt 4 skall utgå.
41.

Artikel 67 skall ändras på följande sätt:

a) Första stycket skall ändras på följande sätt:
i) Inledningen skall ersättas med följande:
”Utan att det påverkar tillämpningen av strängare gemenskapsrättsliga eller nationella bestämmelser
i fråga om utlämnande av veterinärmedicinska läkemedel skall, av hänsyn till människors och djurs
hälsa, krävas recept för utelämnande till allmänheten av följande veterinärmedicinska läkemedel:”
ii) Följande led skall införas:
”aa) Veterinärmedicinska läkemedel avsedda för livsmedelsproducerande djur.
Medlemsstaterna får dock bevilja undantag från detta krav enligt de kriterier som fastställts i
enlighet med förfarandet i artikel 89.2.
Medlemsstaterna får fortsätta att tillämpa nationella bestämmelser fram till
i) tillämpningsdatum för det beslut som antagits i enlighet med första stycket, eller
ii) den 1 januari 2007 om inget sådant beslut antagits senast den 31 december 2006.”
iii) I led b skall tredje strecksatsen utgå.
iv) Led d skall ersättas med följande:
”d) Officinella beredningar enligt artikel 3.2 b avsedda för livsmedelsproducerande djur.”
b) Andra stycket skall ersättas av följande:
”Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder avseende receptbelagda läkemedel för att se till att
den mängd som föreskrivs och lämnas ut begränsas till vad som är nödvändigt för den aktuella
behandlingen eller terapin.
Dessutom krävs recept för sådana nya veterinärmedicinska läkemedel som innehåller en aktiv substans
vars användning i veterinärmedicinska läkemedel har varit tillåten i mindre än fem år.”
42.

I artikel 69 skall första stycket ersättas med följande:
”Medlemsstaterna skall se till att de personer som äger eller håller livsmedelsproducerande djur kan
styrka inköp, innehav och administration av veterinärmedicinska läkemedel för dessa djur under en
period på fem år efter administreringen, bl.a. när djuret slaktas under femårsperioden.”

43.

I artikel 70 skall inledningen ersättas med följande:
”Genom undantag från artikel 9 och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 67 skall
medlemsstaterna se till att veterinärer som tjänstgör i en annan medlemsstat har rätt att medföra
och administrera till djur mindre mängder som inte överstiger dagsbehovet av andra veterinärmedicinska läkemedel än immunologiska veterinärmedicinska läkemedel, om dessa läkemedel inte är
godkända för användning inom den medlemsstat i vilken han tjänstgör (nedan kallad ’värdlandet’), på
följande villkor:”
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44.

I artikel 71 punkt 1 skall följande stycke införas:
”Medlemsstaten får också åberopa bestämmelserna i första stycket för att avslå en ansökan om
godkännande för försäljning i enlighet med ett sådant decentraliserat förfarande som avses i artiklarna
31–43.”

45.

I artikel 72 skall punkt 2 ersättas med följande:
”2. Medlemsstaterna får föreskriva särskilda krav för veterinärer och annan hälso- och sjukvårdspersonal i fråga om rapportering av misstänkta allvarliga eller oväntade biverkningar och biverkningar hos människor.”

46.

Artikel 73 skall ändras på följande sätt:

a) Första stycket skall ersättas med följande:
”Medlemsstaterna skall ha ett system för säkerhetsövervakning för att säkerställa att lämpliga och
harmoniserade föreskrifter avseende de veterinärmedicinska läkemedel som är godkända i gemenskapen
antas, med beaktande av de uppgifter som framkommit om misstänkta biverkningar av veterinärmedicinska läkemedel vid normal användning. Detta system skall användas för att samla in information som
är av betydelse för kontrollen av veterinärmedicinska läkemedel, särskilt i fråga om sådana biverkningar
hos djur och människor som är förbundna med användningen av veterinärmedicinska läkemedel, samt
för att vetenskapligt utvärdera denna information.”
b) Efter andra stycket skall följande stycke införas:
”Medlemsstaterna skall se till att lämplig information som samlas in med hjälp av detta system
överlämnas till de andra medlemsstaterna och till myndigheten. Informationen skall registreras i den
databas som avses i artikel 57.1 andra stycket k i förordning (EG) nr …/2004 (*) och skall ständigt
vara tillgänglig för alla medlemsstater och utan dröjsmål för allmänheten.
____________
(*) Till Publikationsbyrån: Förordningens nummer som i fotnot till skäl 5.”

47.

Följande artikel 73a skall läggas till:
”Artikel 73a
De behöriga myndigheterna skall kontinuerligt kontrollera förvaltningen av de medel som avsatts för
säkerhetsövervakning, kommunikationsnät och marknadsövervakning i syfte att säkerställa deras
oberoende.”

48.

I artikel 74 andra stycket skall inledningen ersättas med följande:
”Denna kvalificerade person skall vara hemmahörande i gemenskapen och skall ansvara för följande:”

49.

Artikel 75 skall ersättas med följande:
”Artikel 75
1. Innehavaren av godkännandet för försäljning skall föra detaljerade register över samtliga misstänkta
biverkningar inom gemenskapen eller i tredje land.
Uppgifterna om dessa biverkningar skall, utom i undantagsfall, lämnas i form av en rapport som
förmedlas på elektronisk väg och i överensstämmelse med riktlinjerna i artikel 77.1.
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2. Innehavaren av godkännandet för försäljning skall registrera alla misstänkta allvarliga biverkningar
och biverkningar hos människor som kan hänföras till användningen av veterinärmedicinska
läkemedel och som har kommit till dennes kännedom, samt omgående rapportera dem till den
behöriga myndigheten i den medlemsstat där biverkningen inträffat, och senast 15 dagar efter det
att informationen mottogs.

Innehavaren av godkännandet för försäljning skall också registrera alla misstänkta allvarliga biverkningar och biverkningar hos människor som kan knytas till användningen av veterinärmedicinska
läkemedel, som denne rimligen borde känna till, och omgående rapportera dem till den behöriga
myndigheten i den medlemsstat där händelsen inträffat, och senast 15 dagar efter det att
informationen mottogs.

3. Innehavaren av godkännandet för försäljning skall se till att alla misstänkta allvarliga eller
oförutsedda biverkningar och misstänkta biverkningar hos människor och varje misstänkt överföring av ett smittämnen via ett veterinärmedicinska läkemedel som inträffar i tredje land omgående
och senast 15 dagar efter det att informationen mottogs rapporteras i enlighet med de riktlinjer
som avses i artikel 77.1, så att de finns tillgängliga för myndigheten och de behöriga myndigheterna i de medlemsstater där det veterinärmedicinska läkemedlet är godkänt för försäljning.

4. Med avvikelse från punkterna 2 och 3 skall innehavaren av godkännandet för försäljning av ett
veterinärmedicinskt läkemedel som omfattas av direktiv 87/22/EEG eller som har omfattats av
förfarandet för godkännande för försäljning enligt artiklarna 31 och 32 i det här direktivet eller
som omfattas av förfarandena i artiklarna 36, 37 och 38 i det här direktivet, dessutom se till att
alla misstänkta allvarliga biverkningar och biverkningar hos människor som inträffar inom gemenskapen rapporteras så att dessa uppgifter finns tillgängliga för referensmedlemsstaten eller för en
behörig myndighet som utsetts till referensmedlemsstat. Referensmedlemsstaten skall ansvara för
analys och uppföljning av sådana biverkningar.

5. Om inte andra krav har fastställts som villkor för godkännandet för försäljning, eller fastställts
senare i enlighet med de riktlinjer som avses i artikel 77.1, skall rapporter om alla biverkningar
överlämnas till de behöriga myndigheterna i form av en periodisk säkerhetsrapport, omedelbart
efter begäran eller åtminstone var sjätte månad efter det att godkännandet för försäljning beviljades
fram till utsläppandet på marknaden. Periodiska säkerhetsrapporter skall även överlämnas omedelbart efter begäran eller åtminstone var sjätte månad under de första två åren efter det första
utsläppandet på marknaden och en gång om året under de följande två åren. Därefter skall
rapporterna överlämnas vart tredje år eller omedelbart efter begäran.

De periodiska säkerhetsrapporterna skall innehålla en vetenskaplig utvärdering av det veterinärmedicinska läkemedlets risk/nyttaförhållande.

6. Ändringar i punkt 5 kan antas i enlighet med förfarandet i artikel 89.2 mot bakgrund av den
erfarenhet som vunnits i samband med tillämpningen.

7. Efter det att godkännandet för försäljning beviljats får innehavaren av detta godkännande begära en
ändring av de perioder som avses i punkt 5 i denna artikel, i enlighet med förfarandet i
kommissionens förordning (EG) nr 1084/2003 (*).

______________
(*) EUT L 159, 27.6.2003, s. 1.”
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8. Innehavare av godkännanden för försäljning får inte ge allmänheten information som rör säkerhetsövervakningen om dennes godkända veterinärläkemedel, utan att först eller vid samma tillfälle underrättat den behöriga myndigheten.
Innehavaren av godkännandet för försäljning skall alltid se till att informationen presenteras objektivt
och utan att vara missledande.
Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att se till att en innehavare av ett godkännande för
försäljning som åsidosätter dessa skyldigheter kan bli föremål för effektiva, proportionella och
avskräckande påföljder.
50.

Artikel 76.1 skall ersättas med följande:
”1. Myndigheten skall tillsammans med medlemsstaterna och kommissionen upprätta ett nätverk för
databehandling för att underlätta utbytet av information om säkerhetsövervakningen av veterinärmedicinska läkemedel som saluförs inom gemenskapen, i syfte att låta alla behöriga myndigheter ta del av informationen samtidigt.”

51.

Artikel 77.1 andra stycket skall ersättas med följande:
”I enlighet med riktlinjerna skall innehavaren av godkännandet för försäljningen vid översändandet av
rapporterna om biverkningar använda en internationellt vedertagen veterinärmedicinsk terminologi.
Kommissionen skall offentliggöra dessa riktlinjer och de skall utformas med hänsyn till det internationella harmoniseringsarbete som utförs på säkerhetsövervakningens område.”

52.

Artikel 78 skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 2 skall ersättas med följande:
”2. Om en brådskande åtgärd är nödvändig för att skydda djurs eller människors hälsa får den berörda
medlemsstaten tillfälligt återkalla godkännandet för försäljning av ett veterinärmedicinskt läkemedel,
förutsatt att myndigheten, kommissionen och övriga medlemsstater underrättas om detta senast
följande vardag.”
b) Följande punkt skall läggas till:
”3. När myndigheten underrättas i enlighet med punkterna 1 och 2 skall den lämna sitt yttrande så
snabbt som möjligt beroende på hur brådskande frågan är.
På grundval av detta yttrande kan kommissionen begära att alla medlemsstater där det veterinärmedicinska läkemedlet saluförs omedelbart vidtar tillfälliga åtgärder.
Slutliga åtgärder skall antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 89.3.”
53.

Artikel 80 skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 skall ersättas med följande:
”1. Den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten skall genom upprepade inspektioner och
vid behov inspektioner utan förvarning och, när det är lämpligt, genom att ge ett officiellt
läkemedelslaboratorium eller ett annat laboratorium som anvisats för detta ändamål i uppdrag att
göra stickprovskontroller se till att de rättsliga kraven i fråga om veterinärmedicinska läkemedel
uppfylles.
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Den behöriga myndigheten får också utan förvarning genomföra inspektioner hos tillverkare av
aktiva substanser som används som utgångsmaterial vid tillverkning av veterinärmedicinska läkemedel och i lokaler som tillhör innehavare av godkännanden för försäljning, om den anser att det
finns skäl att förmoda att bestämmelserna i artikel 51 inte följs. Sådana inspektioner får också
göras på begäran av en annan medlemsstat, kommissionen eller myndigheten.
För att kontrollera att de uppgifter som lämnats för erhållande av ett intyg om överensstämmelse är
förenliga med monografierna i Europeiska farmakopén får standardiseringsorganet för nomenklatur
och kvalitetsnormer enligt konventionen om utarbetande av en europeisk farmakopé (*)
(Europeiska direktionen för läkemedelskvalitet) vända sig till kommissionen eller myndigheten för
att begära en sådan inspektion när utgångsmaterialet är föremål för en monografi i Europeiska
farmakopén.
Den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten får göra en inspektion hos en tillverkare
av utgångsmaterial på tillverkarens egen begäran.
Sådana inspektioner skall genomföras av bemyndigade tjänstemän vid den behöriga myndigheten,
med befogenhet att
a) inspektera enheter för tillverkning och försäljning och varje laboratorium som innehavare av
tillverkningstillstånd har anförtrott uppgiften att svara för de kontroller som avses i artikel 24,
b) ta prov även med syfte att få en oberoende analys utförd av ett officiellt läkemedelslaboratorium
eller av ett annat laboratorium som en medlemsstat anvisat för detta ändamål,
c) granska alla handlingar av betydelse för inspektionen under iakttagande av de bestämmelser som
gällde i medlemsstaterna den 9 oktober 1981 gäller i medlemsstaterna och som innebär
inskränkningar i rätten att kräva beskrivning av tillverkningsmetod,
d) inspektera affärslokaler, register och dokument hos innehavarna av godkännanden för försäljning
eller hos varje företag som av innehavaren fått i uppdrag att genomföra de åtgärder som
beskrivs i avdelning VII, särskilt i artiklarna 74 och 75.
_______________
(*) EGT L 158, 25.6.1994, s. 19.”

b) Punkt 3 skall ersättas med följande:
”3. Efter varje sådan inspektion som avses i punkt 1 skall de godkända företrädare som företräder den
behöriga myndigheten rapportera huruvida de principer och riktlinjer för god tillverkningssed som
avses i artikel 51, eller i förekommande fall, de krav som anges i avdelning VII efterlevs. Innehållet i
dessa rapporter skall överlämnas till den tillverkare eller innehavare av godkännande för försäljning
som varit föremål för inspektionen.”
c) Följande punkter skall läggas till:
”4. Utan att det påverkar tillämpningen av eventuella överenskommelser mellan gemenskapen och
tredje land får en medlemsstat, kommissionen eller myndigheten begära att en tillverkare som är
etablerad i ett tredje land underkastar sig en sådan inspektion som avses i punkt 1.
5. Inom 90 dagar efter en sådan inspektion som avses i punkt 1 skall ett intyg om god tillverkningssed utfärdas för tillverkaren, om inspektionen leder till slutsatsen att tillverkaren följer de
principer och riktlinjer för god tillverkningssed som fastställs i gemenskapslagstiftningen.
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Om en inspektion görs på begäran av Europeiska farmakopén skall det, om det är tillämpligt,
utfärdas ett intyg om överensstämmelse med monografin i farmakopén.
6. Medlemsstaterna skall införa de intyg om god tillverkningssed som de utfärdar i en gemenskapsdatabas som myndigheten skall föra på gemenskapens vägnar.
7. Om en sådan inspektion som avses i punkt 1 leder till slutsatsen att tillverkaren inte följer de
principer och riktlinjer för god tillverkningssed som fastställs i gemenskapslagstiftningen, skall en
uppgift om detta införas i den gemenskapsdatabas som avses i punkt 6.”
54.

Artikel 82 skall ersättas med följande:
”Artikel 82
1. Om en medlemsstat anser det nödvändigt av hänsyn till djurs eller människors hälsa, får den ålägga
innehavaren av godkännandet för försäljning av ett immunologiskt veterinärmedicinskt läkemedel
att, innan läkemedlet sätts i omlopp, lämna in prover på produkten och/eller läkemedlet för analys
vid ett officiellt laboratorium för läkemedelskontroller.
2. På de behöriga myndigheternas begäran skall innehavaren av godkännandet för försäljning skyndsamt tillhandahålla de prov som avses i punkt 1 tillsammans med de undersökningsprotokoll som
avses i artikel 81.2.
Den behöriga myndigheten skall informera övriga medlemsstater där det veterinärmedicinska
läkemedlet är godkänt och Europeiska direktionen för läkemedelskvalitet om sin avsikt att
kontrollera den eller de aktuella satserna.
I så fall får inte de behöriga myndigheterna i en annan medlemsstat tillämpa bestämmelserna i
punkt 1.
3. Efter att ha granskat de undersökningsprotokoll som avses i artikel 81.2 skall det laboratorium som
har ansvaret för undersökningarna, på de tillhandahållna proverna göra om samtliga prov som
tillverkaren genomfört på den färdiga produkten i enlighet med bestämmelserna om detta i akten
för beviljandet av ett godkännande för försäljning.
Förteckningen över de prover som skall göras om av det laboratorium som har ansvaret för
undersökningen kan begränsas till de mest motiverade proven, under förutsättning att medlemsstaterna är eniga om det, och i förekommande fall i samråd med Europeiska direktionen för
läkemedelskvalitet.
För sådana veterinärmedicinska immunologiska läkemedel som är föremål för ett godkännande för
försäljning enligt förordning (EG) nr …/2004 (*) får förteckningen över de prover som skall
upprepas inte begränsas utan tillstyrkande av myndigheten.
4. Samtliga berörda medlemsstater skall godta resultaten av dessa prover.
5. Medlemsstaterna skall, utom när kommissionen har fått meddelande om att analyserna kräver
längre tid, se till att ifrågavarande undersökning slutförs inom 60 dagar efter det att proverna
mottagits.
Den behöriga myndigheten skall inom samma tidsfrist meddela resultaten av dessa prover till de
berörda medlemsstaterna, Europeiska direktionen för läkemedelskvalitet, innehavaren av godkännandet och i förekommande fall även tillverkaren.
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Om en behörig myndighet konstaterar att en sats av ett veterinärmedicinskt immunologiskt
läkemedel inte överensstämmer med tillverkarens undersökningsprotokoll eller med de villkor som
fastställts för beviljande av godkännande för försäljning skall den vidta alla nödvändiga åtgärder
gentemot innehavaren av godkännandet för försäljning och i förekommande fall tillverkaren, samt
informera andra medlemsstater där det veterinärmedicinska läkemedlet är godkänt.
_______________
(*) Till Publikationsbyrån: Förordningens nummer som i fotnot till skäl 5.”

55.

Artikel 83 skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 skall ändras på följande sätt:
i) Inledningen skall ersättas med följande:
”De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna skall tillfälligt återkalla, upphäva, dra tillbaka eller
ändra godkännandet för försäljning om följande står klart:”
ii) Led a skall ersättas med följande:
”a) Risk/nyttaförhållandet är ogynnsamt för det veterinärmedicinska läkemedlet vid den användning
som godkänts, särskilt med hänsyn till djurens hälsa och välbefinnande och konsumentsäkerheten, om godkännandet gäller veterinärmedicinska läkemedel för zooteknisk användning.”
iii) Led e andra stycket skall utgå.
iv) Led f skall ersättas med följande:
”f) De uppgifter som har lämnats i ansökningshandlingarna i enlighet med artiklarna 12–13d och
artikel 27 är oriktiga.”
v) Led h skall utgå.
vi) Följande andra stycke skall läggas till:
”I avvaktan på gemenskapsregler får de behöriga myndigheterna vägra meddela godkännande för ett
veterinärmedicinskt läkemedel, om detta är nödvändigt för att skydda folkhälsan, konsumenternas
hälsa eller djurens hälsa.”
b) Punkt 2 skall ändras enligt följande:
i) Inledningen skall ersättas med följande:
”De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna skall tillfälligt återkalla, upphäva, dra tillbaka eller
ändra godkännandet för försäljning om det står klart att”
ii) Led a ersättas med följande:
”a) de uppgifter till stöd för ansökan som avses i artiklarna 12–13d inte har ändrats i enlighet med
artikel 27.1 och 27.5,”
56.

I artikel 84 skall punkt 1 a ersättas med följande:
”a) det står klart att nytta/riskförhållandet är ogynnsamt för det veterinärmedicinska läkemedlet vid
den användning som godkänts, särskilt med hänsyn till nyttan för djurens hälsa och välbefinnande
samt till säkerheten och fördelarna för konsumenternas hälsa, om godkännandet gäller veterinärmedicinska läkemedel för zooteknisk användning,”
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57.

I artikel 85 skall följande punkt läggas till:
”3. Medlemsstaterna skall förbjuda reklam riktad till allmänheten för veterinärmedicinska läkemedel
som
a) i enlighet med artikel 67 är receptbelagda,
b) innehåller psykotropa eller narkotiska ämnen som dem som omfattas av Förenta nationernas
konventioner från 1961 och 1971.”

58.

I artikel 89 skall punkterna 2 och 3 ersättas med följande:
”2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med
beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.
Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.
3. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med
beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.
Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad.
4. Den ständiga kommittén skall själv anta sin arbetsordning. Denna arbetsordning skall offentliggöras.”

59.

Artikel 90 skall ersättas med följande:
”Artikel 90
Medlemsstaterna skall vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att se till att de berörda behöriga
myndigheterna utbyter lämplig information, i synnerhet sådan som är av betydelse för att se till att
kraven för de tillstånd som avses i artikel 44, de intyg som avses i artikel 80.5 eller för godkännanden
för försäljning uppfylls.
På motiverad begäran skall medlemsstaterna utan dröjsmål till de behöriga myndigheterna i en annan
medlemsstat överlämna de rapporter som avses i artikel 80.3.
Resultaten av de inspektioner som avses i artikel 80.1 och som genomförs av inspektörer från den
berörda medlemsstaten skall vara giltiga i gemenskapen.
I sådana undantagsfall då en medlemsstat av tungt vägande skäl med hänsyn till människors eller djurs
hälsa, inte kan godta resultatet av en inspektion enligt artikel 80.1, skall den medlemsstaten skyndsamt
underrätta kommissionen och myndigheten. Myndigheten skall underrätta den berörda medlemsstaten.
När kommissionen underrättas om dessa tungt vägande skäl kan den, efter samråd med de berörda
medlemsstaterna, begära att inspektören vid den behöriga kontrollmyndigheten genomför en ny
inspektion; denne inspektör får då åtföljas av två inspektörer från medlemsstater som inte berörs av
meningsskiljaktigheten.”

60.

Artikel 94 tredje stycket skall ersättas med följande:
”Beslut om att bevilja eller upphäva ett godkännande för försäljning skall offentliggöras.”
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61.

Artikel 95 skall ersättas med följande:
”Artikel 95
Medlemsstaterna skall inte tillåta livsmedel som härrör från försöksdjur som ingått i läkemedelsförsök,
om inte de behöriga myndigheterna har fastställt en lämplig karenstid. En sådan karenstid skall
a) vara åtminstone så lång som den tid som avses i artikel 11.2, när så är lämpligt justerad med en
säkerhetsfaktor med hänsyn till vilken substans som prövas, eller
b) om maximalt tillåtna resthalter som har fastställts av gemenskapen i enlighet med bestämmelserna i
förordning (EEG) nr 2377/90, säkerställa att detta gränsvärde inte kommer att överskridas i
livsmedlen.”

62.

Följande artiklar skall införas:
”Artikel 95a
Medlemsstaterna skall se till att det finns lämpliga system för insamling av oanvända veterinärmedicinska läkemedel eller vars sista förbrukningsdag har gått ut.
Artikel 95b
Om ett läkemedel skall godkännas i enlighet med förordning (EG) nr …/2004 (*) och den vetenskapliga kommittén i sitt yttrande hänvisar till de rekommenderade villkor eller begränsningar
avseende säker och effektiv användning av det veterinärmedicinska läkemedlet som avses i
artikel 34.4 d i den förordningen skall ett beslut som riktas till medlemsstaterna antas i enlighet
med förfarandet i artiklarna 37 och 38 i det här direktivet, för genomförandet av dessa villkor eller
begränsningar.
______________
(*) Till Publikationsbyrån: Förordningens nummer som i fotnot till skäl 5.”

Artikel 2
De skyddsperioder som avses i artikel 1.6, som ändrar artikel 13 i direktiv 2001/82/EG, är inte tillämpliga
på referensläkemedel för vilka en ansökan om godkännande lämnats in före det datum för införlivande
som avses i artikel 3 första stycket.

Artikel 3
Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser och andra författningar som är nödvändiga för att följa
detta direktiv senast den … (*). De skall genast underrätta kommissionen om detta.
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller
åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras
skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 4
Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.
(*) 18 månader efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
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Artikel 5
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i … den

På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

Ordförande

Ordförande

P5_TA(2003)0579

Traditionella växtbaserade läkemedel ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av
Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring, avseende traditionella växtbaserade läkemedel,
av direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel (12754/1/2003
— C5-0519/2003 — 2002/0008(COD))
(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution
—

med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (12754/1/2003 — C5-0519/2003) (1),

—

med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet (2), en behandling som
avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2002) 1) (3),

—

med beaktande av kommissionens ändrade förslag (KOM(2003) 161) (1),

—

med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

—

med beaktande av artikel 80 i arbetsordningen,

—

med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för miljö, folkhälsa och
konsumentfrågor (A5-0452/2003).

1.

Europaparlamentet föreslår nedanstående ändringar i den gemensamma ståndpunkten.

2.
Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) Ännu ej offentliggjord i EUT.
(2) Antagna texter, 21.11.2002, P5_TA(2002)0561.
(3) EGT C 126 E, 28.5.2002, s. 263.
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P5_TC2-COD(2002)0008

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 17 december 2003 inför
antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/…/EG om ändring, avseende traditionella växtbaserade läkemedel, av direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för
humanläkemedel

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag (1),
med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),
i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 251 i fördraget (3), och
av följande skäl:
(1)

Enligt direktiv 2001/83/EG (4) skall ansökningar om godkännande för försäljning av ett läkemedel
åtföljas av handlingar med uppgifter och dokumentation om resultaten av i synnerhet fysikaliskkemiska, biologiska eller mikrobiologiska undersökningar, farmakologiska och toxikologiska undersökningar samt kliniska prövningar av produkten som styrker dess kvalitet, säkerhet och effekt.

(2)

Om sökanden genom detaljerade hänvisningar till publicerad vetenskaplig litteratur kan styrka att
beståndsdelen eller beståndsdelarna i läkemedlet har en väletablerad medicinsk användning med
erkänd effekt och godtagbar säkerhetsnivå i den mening som avses i definitionen i direktiv 2001/
83/EG, bör tillhandahållande av resultat av prekliniska undersökningar eller kliniska prövningar inte
krävas.

(3)

Ett stort antal läkemedel uppfyller inte kraven på väletablerad medicinsk användning med erkänd
effekt och godtagbar säkerhetsnivå, trots att de har en lång tradition, och kan därför inte erhålla ett
godkännande för försäljning. Medlemsstaterna har antagit olika förfaranden och bestämmelser för
att behålla dessa produkter på marknaden. De nuvarande skillnaderna mellan medlemsstaternas
bestämmelser kan utgöra ett hinder för handeln med traditionella läkemedel i gemenskapen och
leda till diskriminering och snedvridning av konkurrensen mellan tillverkare av dessa produkter.
Dessa skillnader kan också påverka skyddet av folkhälsan eftersom det för närvarande inte alltid ges
erforderliga garantier beträffande kvalitet, säkerhet och effekt.

(4)

Med tanke på dessa läkemedels särskilda egenskaper, i synnerhet deras långa tradition, är det
önskvärt att ett särskilt, förenklat registreringsförfarande inrättas för vissa traditionella läkemedel.
Detta förenklade förfarande bör emellertid endast få användas när ett godkännande för försäljning
inte kan erhållas enligt direktiv 2001/83/EG, i synnerhet därför att det saknas tillräcklig publicerad
vetenskaplig litteratur som styrker en väletablerad medicinsk användning med erkänd effekt och
godtagbar säkerhetsnivå. Förfarandet bör inte heller tillämpas på homeopatiska läkemedel som kan
beviljas försäljningstillstånd eller registreras enligt direktiv 2001/83/EG.

(1) EGT C 126 E, 28.5.2002, s. 263.
(2) EUT C 61, 14.3.2003, s. 9.
(3) Europaparlamentets ståndpunkt av den 21 november 2002 (EUT C 25 E, 29.1.2004, s. 222), rådets gemensamma
ståndpunkt av den 4 november 2003 (EUT C 305 E, 16.12.2003, s. 52), Europaparlamentets ståndpunkt av
den 17 december 2003.
(4) EGT L 311, 28.11.2001, s. 67. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2003/63/EG (EUT L 159,
27.6.2003, s. 46).
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(5)

Läkemedlets långa tradition gör att behovet av kliniska prövningar kan minskas, under förutsättning
att läkemedlets effekt förefaller rimlig på grundval av långvarig användning och erfarenhet. Det
förefaller inte nödvändigt att utföra prekliniska undersökningar om det utifrån uppgifter om
läkemedlets traditionella användning går att fastställa att det inte är skadligt när det används på
angivet sätt. Även om läkemedlet har lång tradition utesluter emellertid inte detta möjligheten att
produkten kan vara förknippad med säkerhetsrisker, och de behöriga myndigheterna bör därför ha
rätt att begära in alla uppgifter som de anser vara nödvändiga för en bedömning av läkemedlets
säkerhet. Läkemedlets kvalitet är oberoende av dess traditionella användning och något undantag
bör därför inte göras när det gäller erforderliga fysikalisk-kemiska, biologiska och mikrobiologiska
undersökningar. Läkemedlen bör följa kvalitetsnormerna i de berörda monografierna i Europeiska
farmakopén eller i en medlemsstats farmakopé.

(6)

Det stora flertalet läkemedel som använts under en tillräckligt lång och sammanhängande period är
baserade på växtmaterial. Det förefaller därför lämpligt att i ett första skede begränsa det förenklade
registreringsförfarandets räckvidd till traditionella växtbaserade läkemedel.

(7)

Det förenklade registreringsförfarandet bör endast få tillämpas när det växtbaserade läkemedlet har
haft en medicinsk användning i gemenskapen under tillräckligt lång tid. Medicinsk användning
utanför gemenskapen bör beaktas endast om läkemedlet har använts i gemenskapen under viss tid.
Om det endast finns begränsade belägg för användning inom gemenskapen, är det nödvändigt att
göra en noggrann bedömning av giltighet och relevans hos uppgifter om dess användning utanför
gemenskapen.

(8)

För att registreringen av vissa traditionella växtbaserade läkemedel ytterligare skall förenklas och
harmoniseringen ökas bör det finnas möjlighet att upprätta en gemenskapsförteckning över växtbaserade material som uppfyller vissa kriterier, till exempel att materialet i fråga har haft medicinsk
användning under tillräckligt lång tid, och följaktligen inte anses vara skadligt vid normal användning.

(9)

Med tanke på de växtbaserade läkemedlens särskilda egenskaper bör en kommitté för växtbaserade
läkemedel bildas inom den europeiska läkemedelsmyndighet som inrättats genom rådets förordning
(EEG) nr 2309/93 (1) (nedan kallad läkemedelsmyndigheten). Kommittén bör utföra sådana uppgifter
som avser förenklad registrering och godkännande av läkemedel i enlighet med detta direktiv. Dess
uppgifter bör särskilt omfatta utarbetande av gemenskapsmonografier över växtbaserade läkemedel
som är av betydelse för registrering och godkännande av växtbaserade läkemedel. Kommittén bör
vara sammansatt av experter på området växtbaserade läkemedel.

(10)

Det är viktigt att säkerställa full samstämmighet mellan den nya kommittén och den kommitté för
humanläkemedel som redan finns inom läkemedelsmyndigheten.

(11)

I syfte att främja en harmonisering bör medlemsstaterna erkänna registreringar av traditionella
växtbaserade läkemedel som beviljats av en annan medlemsstat på grundval av gemenskapsmonografier över växtbaserade läkemedel eller läkemedel som består av växtbaserade material eller
beredningar eller kombinationer av dessa enligt en förteckning som skall upprättas. När det gäller
andra produkter bör medlemsstaterna ta vederbörlig hänsyn till sådana registreringar.

(12)

Genom detta direktiv kan växtbaserade produkter som inte är läkemedel och som uppfyller
kriterierna i livsmedelslagstiftningen omfattas av gemenskapens livsmedelslagstiftning.

(13)

Kommissionen bör för Europaparlamentet och rådet lägga fram en rapport om tillämpningen av
kapitlet om traditionella växtbaserade läkemedel, som inkluderar en bedömning av huruvida det är
möjligt att utsträcka registrering av läkemedel med traditionell användning till andra kategorier av
läkemedel.

(14)

Direktiv 2001/83/EG bör därför ändras i enlighet därmed.

(1) EGT L 214, 24.8.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1647/2003 (EUT L 245,
29.9.2003, s. 19).
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Direktiv 2001/83/EG ändras härmed på följande sätt:
1.

I artikel 1 skall följande punkter läggas till:
”29. traditionellt växtbaserat läkemedel: ett växtbaserat läkemedel som uppfyller kraven i artikel 16a.1.
30. växtbaserat läkemedel: varje läkemedel som innehåller uteslutande ett eller flera växtbaserade
material eller en eller flera växtbaserade beredningar som verksamma beståndsdelar eller ett eller
flera sådana material i kombination med en eller flera sådana beredningar.
31. växtbaserade material: alla i huvudsak hela, sönderdelade eller sönderskurna växter, växtdelar,
alger, svampar eller lavar i obearbetad och vanligen torkad form, men ibland också färska.
Termen omfattar även vissa exudat som inte har genomgått någon särskild behandling. Växtbaserade material definieras genom den växtdel som används och det botaniska namnet anges
enligt det binomiala systemet (släkte, art, varietet och auktorsbeteckning).
32. växtbaserade beredningar: beredningar som erhålls genom att växtdroger genomgår behandlingar
som extraktion, destillation, pressning, fraktionering, rening, koncentrering eller jäsning. Termen
omfattar finfördelade eller pulvriserade växtmaterial, tinkturer, extrakt, eteriska oljor, pressad saft
och bearbetade exudat.”

2.

Följande kapitel skall införas i avdelning III:
”Kapitel 2a
Särskilda bestämmelser avseende traditionella växtbaserade läkemedel
Artikel 16a
1. Ett förenklat registreringsförfarande (nedan kallat ’registrering som traditionellt använt läkemedel’)
inrättas härmed för växtbaserade läkemedel som uppfyller samtliga nedan angivna kriterier:
a) De har endast indikationer som är lämpliga för traditionella växtbaserade läkemedel, vars
sammansättning och ändamål är avsedda och utformade för att användas utan läkares överinseende av diagnos eller ordination eller övervakning av behandlingen.
b) Dessa läkemedel får endast tillföras i viss styrka och dosering.
c) De är preparat avsedda för peroralt intag, utvärtes bruk och/eller inhalation.
d) Den tidsperiod under vilken de i enlighet med artikel 16c.1c har haft traditionell användning
har förflutit.
e) Det finns tillräckliga uppgifter om läkemedlens traditionella användning; i synnerhet är det styrkt
att medlen inte är skadliga när de används på angivet sätt, och deras farmakologiska verkningar
eller effekt förefaller rimliga på grundval av långvarig användning och erfarenhet.
2. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 1.30 skall förekomst i det växtbaserade läkemedlet av
vitaminer eller mineraler vars säkerhet är väldokumenterad, inte förhindra registrering av läkemedlet
enligt punkt 1, under förutsättning att deras verkningar understöder de aktiva växtbaserade
beståndsdelarnas vad avser de angivna indikationerna.
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3. I de fall då behöriga myndigheter bedömer att ett traditionellt växtbaserat läkemedel uppfyller
kriterierna för godkännande i enlighet med artikel 6 eller registrering enligt artikel 14 skall dock
inte bestämmelserna i detta kapitel gälla.
Artikel 16b
1. Sökanden och registreringsinnehavaren skall vara etablerade i gemenskapen.
2. För registrering av läkemedlet som traditionellt använt läkemedel skall sökanden lämna in en
ansökan till den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten.
Artikel 16c
1. Ansökan skall omfatta följande:
a) Uppgifter och dokumentation
i) som avses i artikel 8.3 a-h, 8.3 j och 8.3 k,
ii) som rör resultaten av de farmaceutiska undersökningar som avses i artikel 8.3 andra
strecksatsen,
iii) i form av en produktresumé, dock utan de uppgifter som anges i artikel 11.4,
iv) som, när det gäller kombinationer enligt artikel 1.30 eller artikel 16a.2, tillhandahåller den
information som avses i artikel 16a.1 e om kombinationen som sådan; om de enskilda
aktiva substanserna inte är tillräckligt kända, skall uppgifterna också avse de enskilda aktiva
substanserna.
b) Uppgifter om eventuellt godkännande för försäljning eller om registrering i andra medlemsstater
eller i tredje land, och uppgifter om eventuella beslut att avslå en ansökan om godkännande
eller registrering som fattats inom gemenskapen eller i tredje land, samt skälen för alla sådana
beslut.
c) Litteraturuppgifter eller expertutlåtanden som styrker att det aktuella läkemedlet eller en
motsvarande produkt har haft medicinsk användning under en period av minst trettio år när
ansökan lämnas in, varav minst 15 år inom gemenskapen. På begäran av den medlemsstat där
ansökan om registrering som traditionellt använt läkemedel lämnats in skall kommittén för
växtbaserade läkemedel lägga fram ett yttrande om tillförlitligheten hos bevisen för långvarig
användning av produkten eller den motsvarande produkten. Medlemsstaten skall lägga fram
relevant dokumentation som motivering till sin begäran.
d) En litteraturgenomgång av uppgifter om säkerhet och en expertrapport, samt — om den
behöriga myndigheten efter ytterligare begäran kräver detta — sådana uppgifter som erfordras
för att läkemedlets säkerhet skall kunna bedömas.
Bilaga I skall tillämpas analogt på de uppgifter och dokument som anges i led a.
2. En motsvarande produkt enligt vad som avses i punkt 1c skall kännetecknas av att den oavsett
vilka farmaceutiska hjälpämnen som använts har samma aktiva beståndsdelar, samma eller liknande
syfte, motsvarande styrka och dosering och samma eller liknande administrationssätt som det
läkemedel ansökan gäller.
3. Det krav på att styrka medicinsk användning under en period av trettio år som avses i punkt 1 c
skall anses vara uppfyllt även om produkten sålts utan särskilt godkännande. Kravet anses likaså
vara uppfyllt om antalet beståndsdelar i läkemedlet eller deras mängd minskat under den perioden.
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4. Om produkten har använts inom gemenskapen mindre än 15 år, men i övrigt uppfyller kraven för
ett förenklat registreringsförfarande, skall den medlemsstat där ansökan om registrering som
traditionellt använt läkemedel lämnats in hänskjuta produkten till kommittén för växtbaserade
läkemedel. Medlemsstaten skall lägga fram relevant dokumentation som motivering till att
produkten hänskjutits.
Kommittén skall överväga om övriga kriterier för ett förenklat registreringsförfarande enligt
artikel 16a är till fullo uppfyllda. Om kommittén anser det vara möjligt, skall den utarbeta en
gemenskapsmonografi över det växtbaserade läkemedlet enligt artikel 16h.3, som skall beaktas av
medlemsstaten när det slutliga beslutet tas.
Artikel 16d
1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 16h.1, skall kapitel 4, avsnitt III tillämpas analogt på
registreringar som beviljats i enlighet med artikel 16a under förutsättning att
a) en gemenskapsmonografi över det växtbaserade läkemedlet har utarbetats i enlighet med
artikel 16h.3, eller
b) det växtbaserade läkemedlet består av växtbaserade material eller beredningar eller kombinationer
av dessa som finns upptagna i den förteckning som avses i artikel 16f.
2. För andra växtbaserade läkemedel enligt artikel 16a skall varje medlemsstat vid bedömning av en
ansökan om registrering som traditionellt använt läkemedel ta vederbörlig hänsyn till registreringar
som beviljats i andra medlemsstater i enlighet med detta kapitel.
Artikel 16e
1. Registrering som traditionellt använt läkemedel skall avslås om ansökan inte uppfyller bestämmelserna i artiklarna 16a, 16b eller 16c eller om minst ett av följande förhållanden föreligger:
a) Den kvalitativa och/eller kvantitativa sammansättningen överensstämmer inte med vad som
uppgetts.
b) Indikationerna är inte förenliga med de förutsättningar som anges i artikel 16a.
c) Produkten kan vara skadlig vid normal användning.
d) Uppgifterna om den traditionella användningen är otillräckliga, särskilt om läkemedlets farmakologiska verkningar eller effekt inte förefaller rimliga på grundval av långvarig användning och
erfarenhet.
e) Den farmaceutiska kvaliteten har inte styrkts på ett tillfredsställande sätt.
2. Medlemsstaternas behöriga myndigheter skall underrätta sökanden, kommissionen och andra
behöriga myndigheter som begär detta om alla beslut att avslå en ansökan om registrering som
traditionellt använt läkemedel och ange skälen för sitt beslut.
Artikel 16f
1. En förteckning över växtbaserade material, beredningar och kombinationer av dessa skall upprättas i
enlighet med förfarandet i artikel 121.2 med avseende på deras användning i traditionella växtbaserade läkemedel. Denna förteckning skall för varje växtbaserat material innehålla uppgifter om
indikation, angiven styrka, dosering, administrationssätt och annan information som är nödvändig
för en säker användning av det växtbaserade materialet som ett traditionellt läkemedel.
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2. Om en ansökan om registrering som traditionellt använt läkemedel avser ett växtbaserat material,
eller en beredning eller kombination därav som finns upptagen i den förteckning som avses i
punkt 1 behöver de uppgifter som anges i artikel 16c.1 b-d inte lämnas. Vidare skall inte heller
artikel 16e.1 c-d gälla.
3. Om ett växtbaserat material, eller en beredning eller kombination därav utesluts från den förteckning som avses i punkt 1 skall de registreringar för växtbaserade läkemedel innehållande detta
växtbaserade material som har beviljats på grundval av punkt 2 i denna artikel återkallas, om inte
de uppgifter och den dokumentation som avses i artikel 16c.1 inlämnas inom tre månader.
Artikel 16g
1. Artikel 3.1 och 3.2, artiklarna 4.4 och 6.1, artikel 12, artikel 17.1, artiklarna 19, 20, 23, 24, 25,
40–52, 70–85, 101–108, artikel 111.1 och 111.3, artiklarna 112, 116–118, 122, 123 och 125
liksom artikel 126 andra stycket och artikel 127 i detta direktiv samt kommissionens direktiv 91/
356/EEG (*) skall tillämpas analogt på registrering som traditionellt använt läkemedel vilken beviljas
enligt detta kapitel.
2. Förutom vad som anges i artiklarna 54–65 skall all märkning och alla bipacksedlar innehålla
uppgift om att
a) produkten är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för användning vid en viss indikation eller
vissa indikationer som uteslutande grundar sig på långvarig användning, och att
b) användaren skall rådgöra med läkare om symptomen kvarstår under användningen av läkemedlet
eller om biverkningar som inte nämns på bipacksedeln uppträder.
En medlemsstat får kräva att även den ifrågavarande traditionens art skall anges i märkningen och
på bipacksedeln.
3. Förutom vad som anges i artiklarna 86–99 skall all marknadsföring av läkemedel som är
registrerade enligt detta kapitel innehålla följande uppgift: ’Traditionellt växtbaserat läkemedel för
användning vid en viss indikation eller vissa indikationer som uteslutande grundar sig på långvarig
användning’.
Artikel 16h
1. Härmed inrättas en kommitté för växtbaserade läkemedel. Kommittén skall ingå i läkemedelsmyndigheten och skall ha följande behörighet:
a) När det gäller förenklat registreringsförfarande, att
1. utföra de uppgifter som följer av artikel 16c.1 och 16c.4,
2. utföra de uppgifter som följer av artikel 16d,
3. utarbeta en förteckning över växtbaserade material, eller beredningar och kombinationer av
dessa i enlighet med artikel 16f. 1, samt
4. upprätta gemenskapsmonografier över traditionella växtbaserade läkemedel i enlighet med
punkt 3.
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b) När det gäller godkännande av växtbaserade läkemedel, upprätta gemenskapsmonografier över
växtbaserade läkemedel i enlighet med punkt 3.

c) När det gäller hänskjutanden till läkemedelsmyndigheten enligt kapitel 4 i avdelning III, i fråga
om växtbaserade läkemedel enligt artikel 16 a, utföra de uppgifter som anges i artikel 32.

d) Om andra läkemedel som innehåller växtdroger hänskjuts till läkemedelsmyndigheten enligt
kapitel 4 i avdelning III, i förekommande fall lämna yttrande om det växtbaserade materialet.

Kommittén för växtbaserade läkemedel skall slutligen utföra alla andra uppgifter som den åläggs
genom gemenskapslagstiftningen.

Läkemedelsmyndighetens verkställande direktör skall sörja för lämplig samordning med Kommittén
för humanläkemedel enligt artikel 57.2 i förordning (EEG) nr 2309/93.

2. Varje medlemsstat skall utse en ledamot och en suppleant i Kommittén för växtbaserade läkemedel
för en period på tre år som kan förnyas.

Suppleanterna skall företräda ledamöterna och rösta för dem, när dessa är frånvarande. Ledamöterna och suppleanterna skall utses på grundval av sin roll i och erfarenhet av utvärdering av
växtbaserade läkemedel och skall företräda de behöriga nationella myndigheterna.

Kommittén får adjungera högst fem ytterligare ledamöter, som skall väljas med hänsyn till deras
särskilda vetenskapliga kompetens. De skall utses på tre år med möjlighet till förlängning, och skall
inte ha några suppleanter.

När kommittén adjungerar sådana ledamöter, skall den fastställa deras särskilda kompletterande
vetenskapliga kompetens. Adjungerade ledamöter skall väljas bland experter som nomineras av
medlemsstaterna eller myndigheten.

Ledamöterna i kommittén kan låta sig biträdas av experter med kompetens inom speciella vetenskapliga eller tekniska områden.

3. Kommittén för växtbaserade läkemedel skall utarbeta gemenskapsmonografier över växtbaserade
läkemedel med avseende på tillämpningen av artikel 10.1 a ii, liksom över traditionella växtbaserade läkemedel. Kommittén skall utföra ytterligare uppgifter som den åläggs genom bestämmelserna i detta kapitel och annan gemenskapslagstiftning.

När gemenskapsmonografier över växtbaserade läkemedel i den mening som avses i detta stycke
har upprättats, skall de beaktas av medlemsstaterna vid behandling av ansökningar. Om ingen
sådan gemenskapsmonografi ännu har upprättats, får hänvisningar till andra lämpliga monografier,
publikationer eller uppgifter göras.
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Vid upprättandet av nya sådana gemenskapsmonografier över växtbaserade läkemedel
skall registreringsinnehavaren överväga om det finns behov av att ändra registreringshandlingarna
i enlighet därmed. Registreringsinnehavaren skall anmäla alla sådana ändringar till den behöriga
myndigheten i den berörda medlemsstaten.
Monografierna över växtbaserade läkemedel skall offentliggöras.
4. De allmänna bestämmelserna i förordning (EEG) nr 2309/93 som rör Kommittén för humanläkemedel skall tillämpas analogt på Kommittén för växtbaserade läkemedel.
Artikel 16i
Före … (**) skall kommissionen lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet rörande
tillämpningen av bestämmelserna i detta kapitel.
I rapporten skall ingå en bedömning av huruvida det är möjligt att utvidga registrering som
traditionellt använt läkemedel till att omfatta andra kategorier av läkemedel.
_______________
(*) EGT L 193, 17.7.1991, s. 30.
(**) Tre år efter dagen för detta direktivs ikraftträdande.”

Artikel 2
1.
Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast
den … (*). De skall genast underrätta kommissionen om detta.
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller
åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras
skall varje medlemsstat själv utfärda.
2.
När det gäller traditionella växtbaserade läkemedel enligt artikel 1 som redan finns på marknaden
när detta direktiv träder i kraft, skall de behöriga myndigheterna tillämpa bestämmelserna i detta direktiv
senast sju år efter dess ikraftträdande.
Artikel 3
Detta direktiv träder i kraft den dag det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.
Artikel 4
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i … den

På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

Ordförande

Ordförande

(*) 18 månader efter dagen för detta direktivs ikraftträdande.
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P5_TA(2003)0580

Mätinstrument ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av
Europaparlamentets och rådets direktiv om mätinstrument (9681/4/2003 — C5-0417/2003 —
2000/0233(COD))
(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)
Europaparlamentet utfärdar denna resolution
—

med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (9681/4/2003 — C5-0417/2003) (1),

—

med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet (2), en behandling som
avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2000) 566) (3),

—

med beaktande av kommissionens ändrade förslag (KOM(2002) 37) (4),

—

med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

—

med beaktande av artikel 80 i arbetsordningen,

—

med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi (A5-0458/2003).

1.

Europaparlamentet föreslår nedanstående ändringar i den gemensamma ståndpunkten.

2.
Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

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

EUT
EGT
EGT
EGT

C
C
C
C

252 E, 21.10.2003, s. 1.
65 E, 14.3.2002, s. 34.
62 E, 27.2.2001, s. 1.
126 E, 28.5.2002, s. 368.

P5_TC2-COD(2000)0233
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 17 december 2003 inför
antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/…/EG om mätinstrument
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag (1),
med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),
i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (3), och
(1) EGT C 62 E, 27.2.2001, s. 1 och EGT C 126 E, 28.5.2002, s. 368.
(2) EGT C 139, 11.5.2001, s. 4.
(3) Europaparlamentets ståndpunkt av den 3 juli 2001, (EGT C 65 E, 14.3.2002, s. 34), rådets gemensamma ståndpunkt
av den 22 juli 2003 (EUT C 252 E, 21.10.2003, s. 1), och Europaparlamentets ståndpunkt av
den 17 december 2003.
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av följande skäl:

(1)

Ett antal mätinstrument omfattas av särdirektiv som antagits på grundval av rådets direktiv 71/316/
EEG av den 26 juli 1971 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om gemensamma
föreskrifter för både mätdon och metrologiska kontrollmetoder (1). Tekniskt föråldrade särdirektiv
bör upphävas och ersättas av ett självständigt direktiv i överensstämmelse med rådets resolution av
den 7 maj 1985 om en ny metod för teknisk harmonisering och standarder (2).

(2)

Korrekta och kontrollbara mätinstrument kan användas för olika typer av mätfunktioner. För sådana
mätfunktioner som gäller allmänt intresse, folkhälsa, säkerhet och ordning, miljöskydd och konsumentskydd, uttag av skatter och avgifter samt handel på lika villkor, och som direkt eller indirekt
påverkar medborgarnas dagliga liv på många sätt kan det vara nödvändigt att använda sig av
lagstadgat kontrollerade instrument.

(3)

Lagstadgad metrologisk kontroll bör inte medföra hinder för mätinstrumentens fria rörlighet.
Hithörande föreskrifter bör vara lika i alla medlemsstater och bevis på överensstämmelse bör
godkännas inom hela gemenskapen.

(4)

Lagstadgad metrologisk kontroll kräver överensstämmelse med bestämda prestandakrav. De prestandakrav som mätinstrumenten måste uppfylla bör ge en hög skyddsnivå. Bedömningen av överensstämmelse bör vara mycket tillförlitlig.

(5)

Medlemsstaterna bör som en allmän regel föreskriva lagstadgad metrologisk kontroll. När lagstadgad
metrologisk kontroll föreskrivs, bör endast mätinstrument som överensstämmer med gemensamma
prestandakrav användas.

(6)

Den valfrihetsprincip som införs genom detta direktiv, och som innebär att medlemsstaterna själva
kan besluta om huruvida de skall eller inte skall reglera de instrument som omfattas av detta
direktiv, bör endast tillämpas i den mån klausulen inte leder till illojal konkurrens.

(7)

Tillverkarens ansvar för överensstämmelse med kraven i detta direktiv bör anges särskilt.

(8)

Mätinstruments prestanda påverkas särskilt av miljön, i synnerhet det omgivande elektromagnetiska
fältet. Mätinstruments tålighet mot elektromagnetiska störningar ingår i detta direktiv och tålighetskraven i rådets direktiv 89/336/EEG av den 3 maj 1989 om tillnärmning av medlemsstaternas
lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet (3) bör därför inte tillämpas.

(9)

De grundläggande krav som fastställs i gemenskapslagstiftningen bör inte vara sådana att de blir till
hinder för den tekniska utvecklingen och de bör helst vara utformade som prestandakrav.
Bestämmelser som syftar till att avlägsna tekniska handelshinder bör överensstämma med rådets
resolution av den 7 maj 1985 om en ny metod för teknisk harmonisering och standarder.

(1) EGT L 202, 6.9.1971, s. 1. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 807/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s.
36).
(2) EGT C 136, 4.6.1985, s. 1.
(3) EGT L 139, 23.5.1989, s. 19. Direktivet senast ändrat genom direktiv 93/68/EEG (EGT L 220, 30.8.1993, s. 1).
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(10)

För att ta hänsyn till skillnader när det gäller klimatförhållanden eller till de olika nivåer av
konsumentskydd som kan tillämpas på nationell nivå kan grundläggande krav leda till att miljöklasser eller noggrannhetsklasser inrättas.

(11)

För att underlätta påvisande av överensstämmelse med de grundläggande kraven och göra det
möjligt att bedöma att överensstämmelse föreligger är det önskvärt att ha harmoniserade standarder.
Sådana harmoniserade standarder upprättas av privaträttsliga organ och bör även i fortsättningen
vara icke bindande. I detta syfte erkänns Europeiska standardiseringskommittén (CEN), Europeiska
organisationen för standardisering inom elområdet (Cenelec) samt Europeiska institutet för telestandarder (ETSI) som behöriga organ för fastställande av harmoniserade standarder som överensstämmer med de allmänna riktlinjer för samarbete mellan kommissionen och de europeiska
standardiseringsorganen som undertecknades den 13 november 1984.

(12)

De tekniska specifikationerna och prestandaspecifikationerna i internationellt överenskomna normerande dokument får även överensstämma, helt eller delvis, med de grundläggande kraven i detta
direktiv. I dessa fall kan användning av internationellt överenskomna normerande dokument vara
ett alternativ till användning av harmoniserade standarder och under vissa omständigheter innebära
förutsättande av överensstämmelse.

(13)

Överensstämmelse med de grundläggande kraven i detta direktiv kan även åstadkommas med hjälp
av specifikationer som inte härrör från någon europeisk teknisk standard eller något internationellt
normerande dokument. Det bör därför vara frivilligt att använda europeiska tekniska standarder
eller internationellt överenskomna normerande dokument.

(14)

Bedömningen av överensstämmelsen av underenheter bör uppfylla kraven i detta direktiv. Om
underenheter säljs separat och oberoende av ett instrument, bör bedömningen av överensstämmelsen göras oberoende av instrumentet i fråga.

(15)

Den ständiga utvecklingen inom mättekniken kan leda till förändringar när det gäller behovet av
bedömning av överensstämmelse. För varje mätkategori och i förekommande fall underenheter
krävs därför ett lämpligt förfarande eller möjlighet att välja mellan olika, lika tillförlitliga förfaranden. De fastställda förfarandena överensstämmer med kraven i rådets beslut 93/465/EEG av
den 22 juli 1993 om moduler för olika stadier i förfaranden vid bedömning av överensstämmelse
samt regler för anbringande och användning av ”CE”-märkning om överensstämmelse, avsedda att
användas i tekniska harmoniseringsdirektiv (1). Undantag kan emellertid behöva göras i fråga om
dessa moduler för att ta hänsyn till särskilda aspekter av metrologisk kontroll. Det bör säkerställas
att det finns möjlighet att anbringa ”CE”-märkning under tillverkningsprocessen.

(16)

Den fortsatta utvecklingen inom mättekniken samt den oro som intressenterna givit uttryck för
beträffande certifiering understryker behovet av konsekventa förfaranden för bedömning av överensstämmelse av industriella produkter i enlighet med kravet i rådets resolution av
den 10 november 2003 (2).

(17)

Medlemsstaterna bör inte förhindra utsläppande på marknaden och/eller ibruktagande av mätinstrument som är försedda med ”CE”-märkning och tilläggsmärkning i enlighet med bestämmelserna i
detta direktiv.

(18)

Medlemsstaterna bör vidta erforderliga åtgärder för att förhindra att instrument som inte uppfyller
kraven släpps ut på marknaden och/eller tas i bruk. Medlemsstaternas behöriga myndigheter måste
därför samarbeta på lämpligt sätt för att säkerställa att detta mål omfattar hela gemenskapen.

(1) EGT L 220, 30.8.1993, s. 23.
(2) EUT C 282, 25.11.2003, s. 3.
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(19)

Tillverkare bör underrättas om skälen till negativa beslut som rör deras produkter och om de
rättsmedel som står till deras förfogande.

(20)

Tillverkare bör under skälig övergångsperiod erbjudas möjlighet att utnyttja sådana rättigheter som
de erhållit före ikraftträdandet av detta direktiv.

(21)

Nationella specifikationer för de lämpliga nationella kraven vid användning bör inte påverka
bestämmelserna om ibruktagande i detta direktiv.

(22)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta direktiv bör antas i enlighet med rådets
beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av
kommissionens genomförandebefogenheter (1).

(23)

Mätinstrumentkommitténs verksamhet bör omfatta samråd med företrädare för berörda parter.

(24)

Direktiv 71/318/EEG, 71/319/EEG, 71/348/EEG, 73/362/EEG, 75/33/EEG, såvitt avser de mätare
som definieras i bilaga MI-001 till det här direktivet, 75/410/EEG, 76/891/EEG, 77/95/EEG, 77/
313/EEG, 78/1031/EEG och 79/830/EEG bör därför upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Räckvidd
Detta direktiv skall tillämpas på de anordningar och system med mätfunktion som anges i de instrumentspecifika bilagorna rörande vattenmätare (MI-001), gasmätare och volymomvandlare (MI-002),
aktiva elenergimätare (MI-003), värmemätare (MI-004), mätsystem för kontinuerlig och dynamisk mätning
av mängder av andra vätskor än vatten (MI-005), automatiska vågar (MI-006), taxametrar (MI-007),
längdmått (MI-008), dimensionsmätinstrument (MI-009) och avgasmätare (MI-010).

Artikel 2
1.
Medlemsstaterna får, i de fall de anser det vara befogat, föreskriva om användningen av de
mätinstrument som anges i artikel 1 för mätfunktioner som avser allmänt intresse, folkhälsa, allmän
säkerhet, den allmänna ordningen, miljöskydd, konsumentskydd, uttag av skatter och avgifter och handel
på lika villkor.
2.
Om medlemsstaterna inte föreskriver om sådan användning skall de underrätta kommissionen och
övriga medlemsstater om skälen till detta.

Artikel 3
Syfte
Genom detta direktiv fastställs de krav som de anordningar och system som avses i artikel 1 måste
uppfylla för att få släppas ut på marknaden och/eller tas i bruk för de uppgifter som avses i artikel 2.1.
(1) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
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I fråga om krav på elektromagnetisk tålighet utgör detta direktiv ett särdirektiv i enlighet med artikel 2.2 i
direktiv 89/336/EEG. Direktiv 89/336/EEG fortsätter att vara tillämpligt på utsläppskraven.
Artikel 4
Definitioner
I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:
a) ”mätinstrument”: varje slags anordning eller system som har en mätfunktion som omfattas av
artiklarna 1 och 3.
b) ”underenhet”: en fysisk utrustning såsom den anges i de specifika bilagorna, som fungerar självständigt
och som utgör ett mätinstrument tillsammans med
—

andra underenheter med vilka den är kompatibel, eller

—

ett mätinstrument med vilket den är kompatibel.

c) ”lagstadgad metrologisk kontroll”: en kontroll av ett mätinstruments mätfunktioner avsedda för tillämpningsområdet med hänsyn till allmänt intresse, folkhälsa, allmän säkerhet, den allmänna ordningen,
miljöskydd, uttag av skatter och avgifter, konsumentskydd och handel på lika villkor.
d) ”tillverkare”: en fysisk eller juridisk person som ansvarar för att mätinstrumentet stämmer överens med
detta direktiv, och som släpper ut det på marknaden i sitt eget namn och/eller tar det i bruk för egna
ändamål.
e) ”utsläppande på marknaden”: det första tillfälle då ett instrument avsett för en slutanvändare mot eller
utan betalning görs tillgängligt inom gemenskapen.
f) ”ibruktagande”: den första användningen av ett instrument avsett för slutanvändaren för de ändamål för
vilka den är avsedd.
g) ”tillverkarens representant”: en fysisk eller juridisk person som är etablerad inom gemenskapen och som
enligt skriftlig fullmakt från en tillverkare har rätt att i dennes ställe utföra de specificerade uppgifter
som följer av direktivet.
h) ”harmoniserad standard”: en teknisk specifikation som har fastställts av Europeiska organisationen för
standardisering (CEN), Europeiska organisationen för standardisering inom elområdet (Cenelec) eller
Europeiska institutet för telestandarder (ETSI), eller av två eller alla dessa organ gemensamt, på
anmodan av kommissionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av
den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och
beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (1), och som utarbetats i överensstämmelse
med de allmänna riktlinjer som överenskommits mellan kommissionen och de europeiska standardiseringsorganen.
i) ”normerande dokument”: ett dokument som innehåller de tekniska specifikationer som fastställts av
Internationella organisationen för legal metrologi (Organisation Internationale de Métrologie Légale,
OIML) och som omfattas av det förfarande som fastställs i artikel 16.1.
Artikel 5
Tillämplighet på underenheter
När det finns specifika bilagor med grundläggande krav för underenheter skall bestämmelserna i detta
direktiv också tillämpas på sådana underenheter.
(1) EGT L 204, 21.7.1998, s. 37. Direktivet ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG (EGT L 217,
5.8.1998, s. 18).
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Underenheter och mätinstrument får bedömas oberoende och separat för att fastställa överensstämmelse.

Artikel 6
Grundläggande krav och bedömning av överensstämmelse
1.
Ett mätinstrument skall uppfylla de grundläggande krav som anges i bilaga I och i den relevanta
instrumentspecifika bilagan.
Medlemsstaterna får om det behövs för korrekt användning av instrumentet kräva att den information
som anges i bilaga I eller i de relevanta instrumentspecifika bilagorna, skall lämnas på det eller de officiella
språken i den medlemsstat där instrumentet släpps ut på marknaden.
2.
Bedömningen av huruvida ett mätinstrument uppfyller de grundläggande kraven skall ske i enlighet
med bestämmelserna i artikel 9.

Artikel 7
Märkning om överensstämmelse
1.
Att ett mätinstrument överensstämmer med alla bestämmelser i detta direktiv skall anges genom
anbringande av ”CE”-märkning samt metrologisk tilläggsmärkning enligt artikel 17.
2.
”CE”-märkning och metrologisk tilläggsmärkning skall anbringas av tillverkaren eller på dennes
ansvar. Dessa märkningar får anbringas på instrumentet under tillverkningsprocessen om detta är
motiverat.
3.
Det skall vara förbjudet att märka mätinstrument så att tredje part kan förväxla märkningen med
”CE”-märkning och/eller metrologisk tilläggsmärkning när det gäller innebörd och form. Mätinstrument får
märkas på andra sätt, förutsatt att ”CE”-märkningens och den metrologiska tilläggsmärkningens synlighet
och läsbarhet inte försämras.
4.
När mätinstrumentet omfattas av andra direktiv vilka inbegriper andra aspekter som kräver
anbringande av ”CE”-märkning skall det av märkningen framgå att instrumentet i fråga också förutsätts
stämma överens med de andra direktiven som tillämpas. I ett sådant fall skall publikationshänvisningen för
dessa direktiv till Europeiska unionens officiella tidning lämnas i de dokument, meddelanden eller
anvisningar som föreskrivs i dessa direktiv och som medföljer sådana produkter.

Artikel 8
Utsläppande på marknaden och ibruktagande
1.
Medlemsstaterna får inte, av skäl som omfattas av detta direktiv, förhindra utsläppande på marknaden och/eller ibruktagande av mätinstrument, som är försedda med ”CE”-märkning och metrologisk
tilläggsmärkning enligt artikel 7.
2.
Medlemsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att se till att mätinstrument får släppas ut på
marknaden och/eller tas i bruk endast om de uppfyller kraven i detta direktiv.
3.
En medlemsstat får kräva att ett mätinstrument uppfyller de bestämmelser för ibruktagande som
motiveras av lokala klimatförhållanden. I detta fall skall medlemsstaten välja lämpliga övre och undre
temperaturgränser från tabell 1 i bilaga I och får dessutom ange fuktighetsvillkor (kondenserande eller
icke-kondenserande) och om den avsedda placeringen för användning är öppen eller sluten.

C 91 E/390

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Onsdag 17 december 2003

4.

När olika noggrannhetsklasser fastställs för ett mätinstrument gäller följande:

a) I de instrumentspecifika bilagorna får det under rubriken ”Ibruktagande” anges vilken eller vilka
noggrannhetsklasser som skall användas för särskilda ändamål.
b) I alla andra fall får en medlemsstat fastställa vilka noggrannhetsklasser som skall användas för särskilda
ändamål inom de klasser som fastställts, under förutsättning att det är tillåtet att använda alla
noggrannhetsklasser inom dess territorium.
I såväl fall a som fall b får mätinstrument av högre noggrannhetsklass användas enligt ägarens val.
5.
Medlemsstaterna får inte förhindra att instrument som inte överensstämmer med bestämmelserna
i detta direktiv visas på mässor och utställningar, vid demonstrationer osv., under förutsättning att det
tydligt och klart anges att de inte överensstämmer med bestämmelserna och inte får släppas ut på
marknaden och/eller tas i bruk förrän de uppfyller kraven i bestämmelserna.

Artikel 9
Bedömning av överensstämmelse
Bedömning av huruvida ett mätinstrument överensstämmer med de relevanta grundläggande kraven skall
utföras med användning av ett av de förfaranden — enligt tillverkarens val — för bedömning av
överensstämmelse som anges i den instrumentspecifika bilagan. Tillverkaren skall vid behov tillhandahålla
teknisk dokumentation för specifika instrument eller grupper av instrument i enlighet med artikel 10.
De moduler för bedömning av överensstämmelse som dessa förfaranden består av är beskrivna
i bilagorna A-H1.
Alla dokument och all skriftväxling rörande bedömning av överensstämmelse skall avfattas på det eller de
officiella språken i den medlemsstat där det anmälda organet som genomför förfarandena för bedömning
av överensstämmelse är etablerat, eller på ett språk som godtas av detta organ.

Artikel 10
Teknisk dokumentation
1.
Den tekniska dokumentationen skall på ett begripligt sätt återge mätinstrumentets konstruktion,
tillverkning och funktionssätt och skall möjliggöra en bedömning av om det uppfyller de tillämpliga
kraven i detta direktiv.
2.

Den tekniska dokumentationen skall vara tillräckligt detaljerad för att säkerställa

—

definitionen av metrologiska egenskaper,

—

att de tillverkade instrumentens metrologiska prestanda går att reproducera när de är korrekt inställda
med hjälp av därför avsedda hjälpmedel, och

—

instrumentets integritet.

3.
Den tekniska dokumentationen skall, i den mån det är av betydelse för bedömning och fastställande
av typ och/eller instrument, omfatta
a) en allmän beskrivning av instrumentet,
b) övergripande konstruktions- och tillverkningsritningar samt scheman över komponenter, underenheter,
kretsar etc.,
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c) tillverkningsförfaranden som säkerställer en jämn produktionskvalitet,
d) om så erfordras, en beskrivning av de elektroniska anordningarna med ritningar, diagram, flödesschema
över den logiska och den allmänna information som förklarar deras egenskaper och funktion,
e) beskrivningar och förklaringar som behövs för förståelsen av led b, c och d, inklusive instrumentets
funktionssätt,
f) en lista över de standarder och/eller de normerande dokument som avses i artikel 13 och som
tillämpats helt eller delvis,
g) beskrivningar av de lösningar som använts för att uppfylla de grundläggande kraven, när de standarder
och/eller de normerande dokument som avses i artikel 13 inte har tillämpats,
h) resultat från konstruktionsberäkningar, undersökningar etc.,
i) lämpliga provningsresultat då så behövs för att visa att typen och/eller instrumentet stämmer överens
med
—

kraven i detta direktiv under nominella driftsförhållanden och under särskilda störningar i miljön,

—

hållbarhetsspecifikationer för gas-, vatten- och värmemätare samt för andra vätskor än vatten,

j) EG-typintyg eller EG-intyg om konstruktionskontroll för instrument som innehåller delar som är
identiska med dem som ingår i konstruktionen.
4.

Tillverkaren skall specificera var förseglingar och märkningar har anbringats.

5.
Tillverkaren skall ange villkoren för överensstämmelse med gränssnitt och underenheter i erforderliga
fall.
Artikel 11
Anmälan
1.
Medlemsstaterna skall till övriga medlemsstater och till kommissionen anmäla de organ under deras
jurisdiktion som de utsett till att utföra de uppgifter som är förbundna med de moduler för bedömning av
överensstämmelse som avses i artikel 9, tillsammans med uppgift om de identifikationsnummer som
kommissionen tilldelat organen i enlighet med punkt 4 i den här artikeln, uppgift om vilka slags
mätinstrument respektive organ har utsetts för, samt i tillämpliga fall uppgift om de noggrannhetsklasser
för mätinstrumenten, det mätområde, den mätteknik och alla de övriga egenskaper hos mätinstrumenten
som begränsar anmälans räckvidd.
2.
Medlemsstaterna skall tillämpa kriterierna i artikel 12 när de utser sådana organ. Organ som
uppfyller kriterierna i de nationella standarder som införlivar de relevanta harmoniserade standarderna,
till vilka en hänvisning har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, skall antas uppfylla de
motsvarande kriterierna. Medlemsstaterna skall offentliggöra hänvisningarna till dessa nationella standarder.
Om en medlemsstat inte har infört nationell lagstiftning för sådana mätfunktioner som anges i artikel 2
skall den behålla rätten att utse och anmäla ett organ för att utföra de uppgifter som avser det
instrumentet.
3.

En medlemsstat som har anmält ett organ skall

—

se till att organet även i fortsättningen uppfyller kriterierna i artikel 12,

—

återkalla sin anmälan om den finner att organet inte längre uppfyller dessa kriterier.

Medlemsstaten skall genast underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om varje sådant återkallande.
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4.
Varje organ som skall anmälas skall tilldelas ett identifikationsnummer av kommissionen. Kommissionen skall offentliggöra förteckningen över anmälda organ i C-serien av Europeiska unionens
officiella tidning, tillsammans med de uppgifter om anmälans räckvidd som avses i punkt 1, och hålla
förteckningen aktuell.

Artikel 12
Kriterier som skall uppfyllas av de organ som utses
Medlemsstaterna skall tillämpa följande kriterier när de utser organ i enlighet med artikel 11.1.
1.
Organet, dess direktör och personal som deltar i uppgifterna att bedöma överensstämmelse får inte
vara konstruktör, tillverkare, leverantör, installatör eller användare av de mätinstrument som kontrolleras,
och inte heller vara representant för någon av dessa personer. De får dessutom inte vara direkt engagerade
i konstruktion, tillverkning, marknadsföring eller underhåll av mätinstrumenten eller representera de parter
som är engagerade i dessa aktiviteter. Föregående kriterier utesluter emellertid inte på något sätt möjligheten till utbyte av teknisk information mellan tillverkaren och organet, i syfte att användas för bedömningen av överensstämmelse.
2.
Organet, dess direktör och personal som deltar i uppgifterna att bedöma överensstämmelse skall vara
fria från varje påtryckning och incitament, i synnerhet ekonomiska incitament, som kan påverka deras
omdöme eller resultaten av deras bedömning av överensstämmelse. Särskilt gäller detta påtryckningar och
incitament från personer eller grupper som har intresse av hur bedömningen utfaller.
3.
De uppgifter som ingår i bedömning av överensstämmelse skall utföras med högsta yrkesmässiga
integritet och fordrar sakkunskap inom metrologiområdet. Om organet anlitar underleverantörer för
bestämda uppgifter, skall det först försäkra sig om att underleverantören uppfyller kraven i detta
direktiv och då särskilt i denna artikel. Organet skall ge den anmälande myndigheten tillgång till de
relevanta handlingarna med bedömningar av underleverantörens kvalifikationer och det utförda arbetet i
enlighet med detta direktiv.
4.
Organet skall vara i stånd att utföra alla de uppgifter för bedömning av överensstämmelse som
organet utsetts att utföra, oavsett om uppgifterna utförs av organet självt eller av annan part för dess
räkning och på dess ansvar. Det skall ha nödvändig personal till sitt förfogande och tillgång till
nödvändiga anordningar för att korrekt utföra de tekniska och administrativa uppgifter som ingår i en
bedömning av överensstämmelse.
5.

Organets personal skall ha

—

god teknisk utbildning och yrkesutbildning, som omfattar samtliga de uppgifter för bedömning av
överensstämmelse som organet utsetts att utföra,

—

tillfredsställande kunskaper om gällande föreskrifter för de kontroller som de utför, samt tillräcklig
erfarenhet av sådana uppgifter,

—

den förmåga som krävs för att upprätta intyg, redovisningar och rapporter för att visa att uppgifterna
har utförts.

6.
Organets, dess direktörs och personals opartiskhet måste garanteras. Den ekonomiska ersättningen
till organet får inte bero på resultatet av utförda uppgifter. Ersättning till organets direktör och personal får
varken bero på antalet utförda uppgifter eller resultaten av dessa.
7.
Organet skall teckna en ansvarsförsäkring, såvida inte dess privaträttsliga ansvar omfattas av den
berörda medlemsstatens nationella lagstiftning.
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8.
Organets direktör och personal skall iaktta tystnadsplikt avseende all information som erhålls vid
utförandet av tjänster som omfattas av detta direktiv. Undantag råder gentemot den myndighet i
medlemsstaten som utsåg organet.

Artikel 13
Harmoniserade standarder och normerande dokument
1.
Medlemsstaterna skall förutsätta att ett mätinstrument uppfyller de grundläggande krav som avses i
bilaga I och i de relevanta instrumentspecifika bilagorna, såvitt avser mätinstrumentet som står i överensstämmelse med de delar av nationella standarder — genom vilka den europeiska harmoniserade
standarden för instrumentet tillämpas nationellt — som motsvarar de delar av den europeiska harmoniserade standarden till vilka det finns hänvisningar offentliggjorda i C-serien av Europeiska unionens
officiella tidning.
Om ett mätinstrument endast delvis står i överensstämmelse med de delar av de nationella standarder som
avses i första stycket, skall medlemsstaterna förutsätta att det uppfyller de grundläggande krav som
motsvarar de delar av de nationella standarderna som instrumentet står i överensstämmelse med.
Medlemsstaterna skall offentliggöra hänvisningar till de nationella standarder som avses i första stycket.
2.
Medlemsstaterna skall förutsätta att ett mätinstrument uppfyller de grundläggande krav som avses i
bilaga I och i de relevanta instrumentspecifika bilagorna, såvitt avser mätinstrumentet som står i överensstämmelse med motsvarande delar av de normerande dokument och förteckningar som avses i
artikel 16.1 a och till vilket det finns hänvisningar offentliggjorda i C-serien av Europeiska unionens
officiella tidning.
Om ett mätinstrument endast delvis står i överensstämmelse med det normerande dokument som avses i
första stycket, skall medlemsstaterna förutsätta att instrumentet uppfyller de grundläggande krav som
motsvarar de normerande delar som instrumentet står i överensstämmelse med.
Medlemsstaterna skall offentliggöra uppgifter om de normerande dokument som avses i första stycket.
3.
En tillverkare får använda de tekniska lösningar som uppfyller de grundläggande krav som avses i
bilaga I och i de relevanta instrumentspecifika bilagorna (MI-001–MI-010). För att kunna åberopa
förutsättande av överensstämmelse skall tillverkaren dessutom korrekt tillämpa de lösningar som anges
antingen i relevanta europeiska harmoniserade standarder eller i motsvarande delar av de normerande
dokument och förteckningar som avses i punkterna 1 och 2.
4.
Medlemsstaterna skall förutsätta överensstämmelse med de lämpliga provningar som anges under led
i i artikel 10 om motsvarande provningsprogram har utförts i enlighet med de relevanta dokument som
avses i punkterna 1–3, och om överensstämmelse med de grundläggande kraven säkerställs genom
provningsresultaten.

Artikel 14
Ständiga kommittén
När en medlemsstat eller kommissionen anser att en europeisk harmoniserad standard, som avses
i artikel 13.1, inte helt överensstämmer med de grundläggande krav som avses i bilaga I och i de
relevanta instrumentspecifika bilagorna, skall medlemsstaten eller kommissionen ta upp frågan i den
ständiga kommitté som inrättats i enlighet med artikel 5 i direktiv 98/34/EG och redovisa sina skäl för
detta. Kommittén skall lämna ett yttrande utan dröjsmål.
På grundval av kommitténs yttrande skall kommissionen underrätta medlemsstaterna om huruvida det är
nödvändigt att upphäva hänvisningarna till de nationella standarderna i det offentliggörande som avses i
artikel 13.1 tredje stycket.
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Artikel 15
Mätinstrumentkommittén
1.

Kommissionen skall biträdas av Mätinstrumentkommittén.

2.
När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med
beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.
3.
När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med
beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.
Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.
4.

Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

5.
Kommissionen skall säkerställa att relevant information om planerade åtgärder i enlighet med
artikel 16 i god tid görs tillgänglig för berörda parter.

Artikel 16
Mätinstrumentkommitténs uppgifter
1.
På begäran av en medlemsstat eller på eget initiativ får kommissionen i enlighet med förfarandet i
artikel 15.2 vidta lämpliga åtgärder i syfte att
a) identifiera normerande dokument som upprättats av OIML och i en förteckning ange de delar därav
som, om de följs, innebär förutsättande av överensstämmelse med motsvarande grundläggande krav i
detta direktiv,
b) i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning offentliggöra hänvisningar till de normerande
dokument och den förteckning som avses i led a.
2.
På begäran av en medlemsstat eller på eget initiativ får kommissionen i enlighet med förfarandet i
artikel 15.3 vidta lämpliga åtgärder i syfte att göra ändringar i de instrumentspecifika bilagorna (MI001–MI-010) med avseende på
—

största tillåtna fel och noggrannhetsklasser,

—

nominella driftsförhållanden,

—

kritiska avvikelsevärden,

—

störningar.

3.
När en medlemsstat eller kommissionen anser att ett normerande dokument, som det hänvisas till i
C-serien av Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med punkt 1 b inte till fullo uppfyller de
grundläggande krav som avses i bilaga I och i de relevanta instrumentspecifika bilagorna, skall medlemsstaten eller kommissionen ta upp frågan i Mätinstrumentkommittén och redovisa sina skäl för detta.
Kommissionen skall i enlighet med förfarandet i artikel 15.2 underrätta medlemsstaterna om huruvida det
är nödvändigt att upphäva hänvisningarna till det berörda normerande dokumentet, vilka offentliggjorts i
officiella tidningen.
4.
Medlemsstaterna får vidta lämpliga åtgärder för att rådgöra med berörda parter på nationell nivå om
det arbete som OIML utför inom ramen för detta direktivs räckvidd.
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Artikel 17
Märkningar
1.
Den ”CE”-märkning som avses i artikel 7 består av symbolen ”CE” så som den är utformad enligt
punkt I.B d i bilagan till beslut 93/465/EEG. ”CE”-märkningen skall vara minst 5 mm hög.
2.
Den metrologiska tilläggsmärkningen består av ett versalt ”M” samt de två sista siffrorna i årtalet för
märkningens anbringande, båda inskrivna i en rektangel. Rektangelns höjd skall vara den samma som
”CE”-märkningens höjd. Den metrologiska tilläggsmärkningen skall följa omedelbart efter ”CE”-märkningen.
3.
Om det i förfarandet för bedömning av överensstämmelse föreskrivs att märkning skall ske med
identifikationsnumret för det berörda anmälda organ som avses i artikel 11, skall detta nummer följa efter
”CE”-märkningen och den metrologiska tilläggsmärkningen.
4.
När ett mätinstrument består av ett antal enheter, som inte är underenheter och som fungerar
tillsammans skall märkningarna anbringas på instrumentets huvudenhet.
När ett mätinstrument är för litet eller för känsligt för att ”CE”-märkningen och den metrologiska tillläggsmärkningen skall kunna anbringas, skall märkningarna finnas på den eventuella förpackningen och i
den åtföljande dokumentation som krävs enligt detta direktiv.
5.
”CE”-märkningen och den metrologiska tilläggsmärkningen skall vara outplånliga. Det berörda
anmälda organets identifikationsnummer skall vara outplånligt eller vara sådant att det förstörs automatiskt
om det tas bort. All märkning skall vara klart synliga eller lätt tillgängliga.

Artikel 18
Marknadsövervakning och administrativt samarbete
1.
Medlemsstaterna skall vidta alla erforderliga åtgärder för att se till att mätinstrument som omfattas av
lagstadgad metrologisk kontroll men som inte stämmer överens med de tillämpliga bestämmelserna i detta
direktiv varken släpps ut på marknaden eller tas i bruk.
2.
Medlemsstaternas behöriga myndigheter skall bistå varandra för att uppfylla skyldigheten att utföra
marknadsövervakning.
Det innebär särskilt att de behöriga myndigheterna skall utbyta
—

information om i vilken utsträckning som de instrument de kontrollerar överensstämmer med
bestämmelserna i detta direktiv, samt om resultatet av sådana kontroller,

—

EG-typintyg och EG-intyg om konstruktionskontroll och bilagor till dessa som utfärdats av anmälda
organ samt tillägg, ändringar och återkallanden som rör redan utfärdade intyg,

—

godkännanden av kvalitetssystem som utfärdats av anmälda organ samt information om godkännanden av kvalitetssystem som vägrats eller återkallats,

—

bedömningsrapporter som utarbetats av anmälda organ, när de begärs av andra myndigheter.

3.
Medlemsstaterna skall se till att all nödvändig information om intyg och godkännanden av kvalitetssystem görs tillgänglig för de organ de har anmält.
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4.
Varje medlemsstat skall underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om vilka behöriga
myndigheter den har utsett för sådant informationsutbyte.

Artikel 19
Skyddsklausul
1.
Om en medlemsstat slår fast att samtliga eller en del av de mätinstrument av en viss modell, vilka är
försedda med ”CE”-märkning och metrologisk tilläggsmärkning, inte uppfyller de grundläggande krav
avseende metrologisk prestanda som anges i detta direktiv, förutsatt att instrumenten är riktigt installerade
och används i enlighet med tillverkarens anvisningar, skall den vidta alla erforderliga åtgärder för att
återkalla dessa instrument från marknaden, förbjuda eller inskränka deras fortsatta utsläppande på
marknaden, eller förbjuda eller inskränka fortsatt bruk av dem.
När medlemsstaten fattar beslut om ovannämnda åtgärder skall den beakta huruvida den bristande
överensstämmelsen är systematisk eller bara är tillfällig. Om medlemsstaten har slagit fast att den bristande
överensstämmelsen är systematisk, skall den genast underrätta kommissionen om vidtagna åtgärder och
uppge skälen för sitt beslut.
2.

Kommissionen skall snarast möjligt inleda samråd med berörda parter.

a) Finner kommissionen att de åtgärder som den berörda medlemsstaten vidtagit är befogade, skall den
genast meddela detta till den medlemsstat som vidtagit åtgärderna, liksom till övriga medlemsstater.
Den behöriga medlemsstaten skall vidta erforderliga åtgärder mot den som anbringat märkningen och
skall underrätta kommissionen och de övriga medlemsstaterna om detta.
Om den bristande överensstämmelsen kan tillskrivas brister i standarderna eller de normerande dokumenten, skall kommissionen, efter samråd med berörda parter, snarast möjligt ta upp frågan i den
relevanta kommitté som avses i artikel 14 eller 15.
b) Finner kommissionen att de åtgärder som medlemsstaten vidtagit är obefogade, skall den genast
meddela detta till den medlemsstaten, liksom till den berörda tillverkaren eller den som representerar
honom.
Kommissionen skall se till att medlemsstaterna informeras om hur förfarandet fortlöper och om vad som
blev dess resultat.

Artikel 20
Otillbörligt anbringade märkningar
1.
När en medlemsstat konstaterar att ”CE”-märkningen och den metrologiska tilläggsmärkningen
otillbörligen anbringats på ett mätinstrument, skall den ålägga tillverkaren eller dennes representant
—

att bringa mätinstrumentet i överensstämmelse med de bestämmelser om ”CE”-märkning och
metrologisk tilläggsmärkning som inte omfattas av artikel 19.1, och

—

att upphöra med överträdelsen i enlighet med de villkor medlemsstaten fastställer.

2.
Om den bristande överensstämmelse som beskrivs ovan kvarstår skall medlemsstaten vidta alla
erforderliga åtgärder för att inskränka eller förbjuda utsläppande på marknaden av det berörda mätinstrumentet eller se till att det återkallas från marknaden eller att den fortsatta användningen av det förbjuds
eller inskränks i enlighet med förfarandena i artikel 19.

15.4.2004

15.4.2004

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 91 E/397
Onsdag 17 december 2003

Artikel 21
Beslut som innebär avslag eller inskränkning
Varje beslut som fattas med stöd av detta direktiv och som innebär krav på återkallande av ett
mätinstrument från marknaden eller förbud eller inskränkning av dess utsläppande på marknaden eller
ibruktagande, skall innehålla en fullständig redogörelse för grunderna till beslutet. Ett sådant beslut skall
genast delges berörd part, som samtidigt skall underrättas om vilka rättsmedel han har enligt gällande lag i
den aktuella medlemsstaten, samt vilka tidsfrister som gäller för dem.
Artikel 22
Upphävanden
Följande direktiv upphör att gälla från och med den … (*) utan att det påverkar tillämpningen av
artikel 23:
—

Rådets direktiv 71/318/EEG av den 26 juli 1971 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning
om gasvolymmätare (1).

—

Direktiv 71/319/EEG av den 26 juli 1971 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning för
mätare för andra vätskor än vatten (2).

—

Direktiv 71/348/EEG av den 12 oktober 1971 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om
tillsatsutrustning till mätare för andra vätskor än vatten (3).

—

Direktiv 73/362/EEG av den 19 november 1973 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning
om längdmått (4).

—

Direktiv 75/33/EEG av den 17 december 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om
kallvattenmätare, såvitt avser de mätare som definieras i bilaga MI-001 i det här direktivet (5).

—

Direktiv 75/410/EEG av den 24 juni 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om
bandvågar (6).

—

Direktiv 76/891/EEG av den 4 november 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning för
mätare för elektrisk energi (7).

—

Direktiv 77/95/EEG av den 21 december 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om
taxametrar (8).

—

Direktiv 77/313/EEG av den 5 april 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om
mätsystem för andra vätskor än vatten (9).

—

Direktiv 78/1031/EEG av den 5 december 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning
om automatiska kontroll- och sorteringsvågar (10).

(*) 30 månader efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
(1) EGT L 202, 6.9.1971, s. 21. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 82/623/EEG (EGT L 252,
27.8.1982, s. 5).
(2) EGT L 202, 6.9.1971, s. 32.
(3) EGT L 239, 25.10.1971, s. 9. Direktivet senast ändrat genom 1994 års anslutningsakt.
(4) EGT L 335, 5.12.1973, s. 56. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 85/146/EEG (EGT L 54,
23.2.1985, s. 29).
(5) EGT L 14, 20.1.1975, s. 1.
(6) EGT L 183, 14.7.1975, s. 25.
(7) EGT L 336, 4.12.1976, s. 30.
(8) EGT L 26, 31.1.1977, s. 59.
(9) EGT L 105, 28.4.1977, s. 18. Direktivet ändrat genom kommissionens direktiv 82/625/EEG (EGT L 252, 27.8.1982,
s. 10).
(10) EGT L 364, 27.12.1978, s. 1.
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—

Direktiv 79/830/EEG av den 11 september 1979 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning
om varmvattenmätare (1).
Artikel 23
Övergångsbestämmelser

Genom undantag från artikel 8.2 skall medlemsstaterna tillåta utsläppande på marknaden och ibruktagande av mätinstrument, som uppfyller de regler som är tillämpliga före den … (*), för mätfunktioner för
vilka medlemsstaterna har föreskrivit användning av i laga ordning kontrollerade mätinstrument, fram till
dess att typgodkännandet för dessa mätinstrument har löpt ut, eller för typgodkännanden med obegränsad
giltighet, under en period av högst tio år från och med den … (*).
Artikel 24
Införlivande i nationell lagstiftning
1.
Medlemsstaterna skall före den … (**) anta och offentliggöra de bestämmelser i lagar och andra
författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om
detta.
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller
åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras
skall varje medlemsstat själv utfärda.
Medlemsstaterna skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den … (*).
2.
Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de bestämmelser i nationell lagstiftning
som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.
Artikel 25
Översynsklausul
Europaparlamentet och rådet uppmanar kommissionen att före den … (***) avge rapport om detta
direktivs genomförande, bland annat på grundval av rapporter från medlemsstaterna, samt att i lämpliga
fall överlämna ett förslag till ändringar.
Europaparlamentet och rådet uppmanar kommissionen att utvärdera om förfarandena för bedömning om
överensstämmelse av industriella produkter tillämpas korrekt, och vid behov föreslå ändringar för att skapa
en enhetlig certifiering.
Artikel 26
Ikraftträdande
Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.
Artikel 27
Adressater
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i … den

På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

Ordförande

Ordförande

(1) EGT L 259, 15.10.1979, s. 1.
(*) 30 månader efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
(**) 24 månader efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
(***) 7 år efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
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BILAGA I

GRUNDLÄGGANDE KRAV

Mätinstrument skall ha hög metrologisk tillförlitlighet, så att de som berörs av dem kan ha förtroende för
mätresultatet. Mätinstrumentens konstruktion och tillverkning skall ligga på en hög kvalitetsnivå i fråga
om mätteknik och mätresultatens säkerhet.
De krav som skall uppfyllas av mätinstrumenten redovisas nedan. De kompletteras med särskilda krav i
bilagorna MI-001—MI-010. Där finns mer detaljerade uppgifter rörande vissa delar av de allmänna kraven.
I de tekniska lösningar som används för att uppfylla kraven skall man ta hänsyn till mätinstrumentets
avsedda användning och till sådan felaktig användning som kan förutses.
DEFINITIONER
Mätstorhet
Storhet som skall mätas.
Influensstorhet
Storhet annan än mätstorheten och som påverkar mätresultatet.
Nominella driftsförhållanden
Nominella värden på den mätstorhet och de influensstorheter som utgör de normala betingelser under
vilka mätinstrumentet används.
Störning
En influensstorhet med ett värde inom de gränser som fastställs i det tillämpliga kravet men utanför
mätinstrumentets specificerade nominella driftsförhållanden. En influensstorhet är en störning om de
nominella operativa förhållandena för den influensstorheten inte specificeras.
Kritiskt avvikelsevärde
Gräns ovanför vilken mätresultatets avvikelse från det sanna värdet betraktas som icke önskvärd.
Materialiserat mått
Anordning avsedd att, på ett permanent sätt vid användning, återge eller tillhandahålla ett eller flera kända
värden av en given storhet.
Direktförsäljning
En affärstransaktion räknas som direktförsäljning om samtliga följande villkor är uppfyllda:
—

Priset som skall betalas är baserat på mätresultatet.
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—

Åtminstone en av de parter som är engagerade i den transaktion som avser mätning är konsument
eller varje annan part som kräver en liknande skyddsnivå.

—

Alla parter i transaktionen godtar mätresultatet där och då.

Klimatmässiga miljöer
Villkor under vilka mätinstrument får användas. För att hantera skillnader i klimat mellan medlemsstaterna
har ett område med temperaturgränser definierats.
Distribution
Med distribution avses leverans av el, gas, värme eller vatten.
KRAV
1.

Tillåtna fel

1.1.

Mätfelet får inte, under nominella driftsförhållanden och i frånvaro av störningar, överskrida det
värde på största tillåtna fel som anges i de tillämpliga instrumentspecifika kraven.
Om inget annat anges i de instrumentspecifika bilagorna, uttrycks det största tillåtna felet som en
avvikelse uppåt eller nedåt från det sanna mätvärdet.

1.2.

Under nominella driftsförhållanden och i närvaro av störningar gäller det prestandakrav som anges i
de tillämpliga instrumentspecifika kraven.
När instrumentet är avsett för användning i ett permanent, kontinuerligt elektromagnetiskt fält skall
tillåtna prestandan under inverkan av det utstrålade elektromagnetiska fältet (amplitudmodulerad
provning) ligga inom det största tillåtna felet.

1.3.

Tillverkaren skall specificera de klimatmässiga, mekaniska och elektromagnetiska miljöer där
mätinstrumentet är avsett att användas, strömkälla och andra influensstorheter som kan inverka
på dess noggrannhet med hänsyn till de krav som anges i de tillämpliga instrumentspecifika
bilagorna.

1.3.1. Klimatmässiga miljöer
Tillverkaren skall ange den övre och den nedre temperaturgränsen från något av värdena i tabell 1,
om inte annat anges i bilagorna MI-001-MI-010, och lämna uppgift om huruvida instrumentet är
konstruerat för kondenserande eller icke-kondenserande fuktighet samt om instrumentets avsedda
placering, dvs. öppen eller sluten.

Temperaturgränser
Övre temperaturgräns

30 °C

40 °C

55 °C

70 °C

Nedre temperaturgräns

5 °C

- 10 °C

- 25 °C

- 40 °C
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Tabell 1

1.3.2. a) Mekaniska miljöer delas in i klasserna M1–M3 enligt följande beskrivning:
M1 Denna klass avser instrument som används i utrymmen med vibrationer och stötar av
mindre betydelse, t.ex. för mätinstrument monterade på lätta bärande konstruktioner som är
utsatta för försumbara vibrationer och stötar från lokala sprängnings- eller pålningsarbeten,
slående i dörrar etc.
M2 Denna klass avser instrument som används i utrymmen med betydande eller höga vibrations- och stötnivåer, som t.ex. härrör från maskiner och förbipasserande fordon i närheten
eller som förekommer intill tunga maskiner, bandtransportörer etc.
M3 Denna klass avser instrument som används i utrymmen där vibrations- och stötnivåerna är
höga och mycket höga, t.ex. för mätinstrument som monterats direkt på maskiner,
bandtransportörer etc.
b) Följande influensstorheter skall beaktas när det gäller mekaniska miljöer:
—

Vibration.

—

Mekanisk stöt.

1.3.3. a) Elektromagnetiska miljöer delas in i klasserna E1, E2 och E3 enligt beskrivningarna nedan, om
inte annat anges i de relevanta instrumentspecifika bilagorna:
E1 Denna klass avser mätinstrument som används på platser med elektromagnetiska störningar
som motsvarar sådana störningar som sannolikt påträffas i byggnader avsedda för bostäder,
handel och kontor samt lätt industri.
E2 Denna klass avser mätinstrument som används på platser med elektromagnetiska störningar
som motsvarar sådana störningar som sannolikt påträffas i andra industribyggnader.
E3 Denna klass avser mätinstrument som tillförs el från ett fordonsbatteri. Dessa mätinstrument
skall uppfylla kraven för E2 samt följande tilläggskrav:
—

Spänningsreduceringar som orsakas av att startmotorkretsarna i förbränningsmotorer
aktiveras.

—

Belastningstransienter som uppstår när ett urladdat batteri kopplas ur medan motorn är
igång.

b) Följande influensstorheter skall beaktas när det gäller elektromagnetiska miljöer:
—

Spänningsavbrott.

—

Kortvariga spänningsreduceringar.

—

Spänningstransienter på matarledningar och/eller signalledningar.

—

Elektrostatisk urladdningar.
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—

Radiofrekventa elektromagnetiskt fält.

—

Överföra radiofrekventa elektromagnetiskt fält på matarledningar och/eller signalledningar.

—

Överspänningar på matarledningar och/eller signalledningar.

1.3.4. Andra influensstorheter som skall beaktas då så är lämpligt:

1.4.

—

Nätspänningsvariation.

—

Nätfrekvensvariation.

—

Magnetfält som uppstår på grund av spänningsfrekvens.

—

Andra storheter som skulle kunna ha en avgörande inverkan på mätinstrumentets
noggrannhet.

Vid genomförandet av provningarna enligt detta direktiv gäller följande:

1.4.1. Grundregler för provning och felbestämning
De grundläggande krav som fastställs i punkt 1.1 och 1.2 skall kontrolleras för varje influensstorhet. Om inte annat anges i den tillämpliga instrumentspecifika bilagan skall dessa grundläggande
krav tillämpas när varje influensstorhet appliceras separat, varvid dess inverkan bedöms, och alla
andra faktorer hållas relativt konstanta vid ett värde som ligger nära det normala.
Metrologiska provningar skall utföras med eller utan applicerad influensstorhet, beroende på vilket
förhållande som är det normala driftstillståndet för mätinstrumentet när den aktuella influensstorheten sannolikt kan uppträda.
1.4.2. Luftfuktighet

2.

—

Beroende på vilken klimatmiljö mätinstrumentet är avsett att användas i, kan lämpligt
provningsförhållande vara antingen fuktig värme i stationärt tillstånd (icke-kondenserande
tillstånd) eller cyklisk fuktig värme (kondenserande tillstånd).

—

Provning med cyklisk fuktig värme är lämplig när kondensation är av betydelse, eller när
inträngningen av ånga påskyndas av utandningseffekten. Under förhållanden med icke-kondenserande luftfuktighet är fuktig värme i stationärt tillstånd lämpligt provningsförhållande.

Reproducerbarhet
Mätning av samma mätstorhet på en annan plats eller av en annan användare, med alla övriga
omständigheter oförändrade, skall leda till att de på varandra följande mätresultaten blir nära
överensstämmande. Skillnaden mellan mätresultaten skall vara liten jämfört med största tillåtna fel.

3.

Repeterbarhet
Mätning av samma mätstorhet under samma mätningsmässiga omständigheter skall leda till att de
på varandra följande mätresultaten blir nära överensstämmande. Skillnaden mellan mätresultaten
skall vara liten jämfört med största tillåtna fel.

4.

Diskriminationsförmåga och känslighet
Mätinstrumentet skall vara tillräckligt känsligt och diskriminationströskeln tillräckligt låg för den
avsedda mätfunktionen.

15.4.2004

15.4.2004

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 91 E/403
Onsdag 17 december 2003

5.

Hållbarhet
Mätinstrumentet skall vara konstruerat så att det bibehåller tillfredsställande stabilitet i fråga om
sina metrologiska egenskaper under en tid som tillverkaren beräknat, förutsatt att det är rätt
installerat och underhållet samt att det används i enlighet med tillverkarens anvisningar under de
miljöförhållanden som det är avsett för.

6.

Tillförlitlighet
Mätinstrumentet skall konstrueras för att så långt som möjligt minska verkan av ett fel som skulle
ge ett felaktigt mätresultat, såvida inte förekomsten av ett sådant fel är uppenbar.

7.

Lämplighet

7.1.

Mätinstrumentet får inte ha egenskaper som sannolikt underlättar bedräglig användning, samtidigt
som möjligheterna till oavsiktligt felaktig användning skall vara minimala.

7.2.

Mätinstrumentet skall vara lämpligt för det avsedda ändamålet med hänsyn till de praktiska
arbetsförhållandena, och det får inte heller ställas orimliga krav på den avsedda användaren för att
erhålla riktiga mätresultat.

7.3.

Fel i mätinstrument som används för distribution vid flöden och spänningar utanför det kontrollerade mätområdet skall inte vara onödigt systematiska.

7.4.

När mätinstrumentet är konstruerat för mätning av över tiden konstanta värden, skall mätinstrumentet vara okänsligt för små variationer i mätstorhetens värde eller reagera på lämpligt sätt.

7.5.

Mätinstrumentet skall vara robust, och de ingående material som används skall vara lämpliga för de
omständigheter under vilka mätinstrumentet är avsett att användas.

7.6.

Mätinstrumentet skall vara konstruerat så att det går att kontrollera mätfunktionerna efter det att
instrumentet har släppts ut på marknaden och tagits i bruk. Vid behov skall särskild utrustning eller
programvara för denna kontroll ingå i instrumentet. Provningsförfarandet skall beskrivas i instruktionsboken.
När ett mätinstrument är försett med flera programvaror som erbjuder andra funktioner än
mätfunktionen, skall den programvara som är väsentlig för mätegenskaperna kunna identifieras
och får inte på ett oacceptabelt sätt påverkas av någon av de andra programvarorna.

8.

Skydd mot förvanskning

8.1.

Mätinstrumentets metrologiska egenskaper får inte på ett oacceptabelt sätt påverkas av att någon
annan anordning ansluts till det, av någon egenskap hos den anslutna anordningen i sig eller av
någon längre bort belägen anordning som har förbindelse med mätinstrumentet.

8.2.

Fysiska utrustningskomponenter som är av avgörande betydelse för de metrologiska egenskaperna
skall vara konstruerade så att de kan skyddas. Det inbyggda skyddet skall vara sådant att eventuell
påverkan skall kunna påvisas.

8.3.

Programvara som är av avgörande betydelse för de metrologiska egenskaperna skall bära identifikation som sådan och vara skyddad.
Programvarans identifikation skall lätt kunna tillhandahållas genom mätinstrumentet.
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Tecken på gjorda ingrepp skall vara tillgängliga under en rimligt lång tidsperiod.
8.4.

Mätdata, programvara som är av avgörande betydelse för mätegenskaperna och metrologiskt viktiga
parametrar som lagras eller överförs skall vara skyddade på lämpligt sätt mot oavsiktlig eller
avsiktlig förvanskning.

8.5.

För mätinstrument som används vid distribution skall mätvärdesvisaren för totalt levererad
kvantitet, eller de mätvärdesvisare från vilka man kan avläsa den totalt levererade kvantiteten och
vars värden helt eller delvis ligger till grund för avgiftsdebitering, inte kunna nollställas då de är i
bruk.

9.

Information som skall vara anbringad på och åtfölja mätinstrumentet

9.1.

Mätinstrumentet skall vara försett med följande påskrifter:
—

Tillverkarens märke eller firmanamn.

—

Uppgifter om mätinstrumentets noggrannhet.
I tillämpliga fall skall dessutom finnas

—

uppgifter av betydelse beträffande användningsvillkoren,

—

mätkapacitet,

—

mätområde,

—

identifikationsmärkning,

—

numret på EG-typintyget eller EG-intyget om konstruktionskontroll,

—

uppgifter om huruvida ytterligare anordningar för metrologiska resultat stämmer överens med
bestämmelserna i detta direktiv om lagstadgad metrologisk kontroll.

9.2.

Då mätinstrumentet är för litet eller har för känslig uppbyggnad för att de nödvändiga uppgifterna
skall kunna anbringas, skall lämplig märkning finnas på den eventuella förpackningen och i den
åtföljande dokumentation som krävs enligt bestämmelserna i detta direktiv.

9.3.

Mätinstrumentet skall åtföljas av en bruksanvisning, om det inte är så enkelt att använda att detta
är onödigt. Bruksanvisningen skall vara enkel att förstå och i förekommande fall innehålla
—

uppgifter om nominella driftsförhållanden,

—

mekaniska och elektromagnetiska miljöklasser,

—

den övre och den nedre temperaturgränsen, uppgift om kondensering är möjlig eller ej, öppen
eller sluten placering,

—

anvisningar för installation, underhåll, reparationer och tillåtna justeringar,

—

anvisningar för korrekt användning samt eventuella särskilda användningsvillkor,

—

villkor för överensstämmelse med gränssnitt, underenheter eller mätinstrument.
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9.4.

För grupper av identiskt lika mätinstrument som används på samma plats eller mätinstrument som
används vid distribution krävs det inte nödvändigtvis separata instruktionsböcker.

9.5.

Om annat inte anges i en instrumentspecifik bilaga, skall skaldelsvärdet för ett uppmätt värde ha
formen 1x10n, 2x10 n eller 5x10 n, där n är ett heltal eller noll. Måttenheten eller dess beteckning
skall stå nära talvärdet.

9.6.

Ett materialiserat mått skall märkas med ett nominellt värde eller en skala som följs av den använda
måttenheten.

9.7.

Utförandet av de använda måttenheterna med tillhörande beteckningar skall vara i enlighet med de
bestämmelser i gemenskapslagstiftningen som gäller måttenheter och deras beteckningar.

9.8.

Alla de märkningar och påskrifter som är föreskrivna i de gällande kraven skall vara tydliga,
outplånliga, entydiga och omöjliga att överföra.

10.

Indikering av mätresultatet

10.1. Mätresultatet skall presenteras med en display eller en pappersutskrift.
10.2. Mätvärdespresentationen skall vara tydlig och entydig och vara åtföljd av sådana markeringar och
påskrifter som behövs för att upplysa användaren om innebörden av mätresultatet. Man skall enkelt
kunna läsa av det presenterade resultatet under normala användningsförhållanden. Ytterligare
resultatangivelser får presenteras förutsatt att förväxling med metrologiskt kontrollerade resultatangivelser inte kan uppstå.
10.3. När utskrift används skall skriften eller registreringen vara lättläst och outplånlig.
10.4. Mätinstrument för affärstransaktioner som utgör direktförsäljning skall vara konstruerade så att, när
de är installerade på avsett sätt, mätresultatet visas för transaktionens båda parter. Varje kvitto som
är väsentligt i samband med direktförsäljning och som konsumenten erhållit genom en tillsatsanordning som inte stämmer överens med de tillämpliga kraven i detta direktiv, skall förses med
lämpliga begränsande upplysningar.
10.5. Oavsett om ett mätinstrument som är avsett för förbrukningsmätning kan avläsas på avstånd skall
det ändå vara försett med en metrologiskt kontrollerad mätvärdesvisare som är tillgänglig för
konsumenten utan att använda verktyg. Det värde som avläses på denna visare utgör det
mätresultat som skall ligga till grund för avgiftsdebiteringen.
11.

Vidarebearbetning av data för avslut av affärstransaktioner

11.1. Mätinstrument som är avsedda för annat än mätning av distribution skall på ett varaktigt sätt
registrera mätresultatet tillsammans med en identifikation av den enskilda transaktionen, när
samtliga följande villkor är uppfyllda:
—

Mätningen går inte att upprepa.

—

Mätinstrumentet är normalt avsett att användas då en av affärsparterna är frånvarande.

11.2. Dessutom skall ett varaktigt bevis på mätresultatet och identifikationen av transaktionen tillhandahållas på begäran direkt efter avslutad mätning.
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12.

Bedömning av huruvida mätinstrumentet uppfyller kraven i direktivet
Mätinstrumentet skall vara konstruerat så att man lätt kan bedöma huruvida det uppfyller de
tillämpliga kraven i detta direktiv.

BILAGA A
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE SOM GRUNDAR SIG PÅ INTERN TILLVERKNINGSKONTROLL
1.

Den försäkran om överensstämmelse som grundar sig på intern tillverkningskontroll är det förfarande
för bedömning av överensstämmelse genom vilket tillverkaren fullgör de skyldigheter som föreskrivs
nedan och säkerställer och försäkrar att de berörda mätinstrumenten uppfyller de tillämpliga kraven i
detta direktiv.

Teknisk dokumentation
2.

Tillverkaren skall utarbeta den tekniska dokumentation som beskrivs i artikel 10. Med hjälp av
dokumentationen skall det vara möjligt att bedöma instrumentets överensstämmelse med de
tillämpliga kraven i detta direktiv. Dokumentationen skall omfatta instrumentets konstruktion,
tillverkning och funktionssätt, i den mån det är av betydelse för sådan bedömning.

3.

Tillverkaren skall hålla den tekniska dokumentationen tillgänglig för de nationella myndigheterna
under tio år efter det att det sista instrumentet har tillverkats.

Tillverkning
4.

Tillverkaren skall vidta alla erforderliga åtgärder för att säkerställa att de tillverkade instrumenten
överensstämmer med de tillämpliga kraven i detta direktiv.

Skriftlig försäkran om överensstämmelse
5.1. Tillverkaren skall anbringa ”CE”-märkningen och den metrologiska tilläggsmärkningen på varje
mätinstrument som överensstämmer med de tillämpliga kraven i detta direktiv.
5.2. En försäkran om överensstämmelse skall upprättas för en modell av mätinstrumentet och skall hållas
tillgänglig för de nationella myndigheterna under tio år efter det att det sista instrumentet har
tillverkats. I försäkran skall anges för vilken modell av mätinstrumentet den har upprättats.
En kopia av försäkran skall levereras med varje mätinstrument som släpps ut på marknaden. Detta
krav kan dock tolkas som att det snarare gäller en produktserie eller ett varuparti än enskilda
instrument i sådana fall där ett stort antal instrument levereras till en och samma användare.
Tillverkarens representant
6.

Tillverkarens skyldigheter enligt punkterna 3 och 5.2 kan fullgöras av tillverkarens representant för
dennes räkning och på dennes ansvar.
Om tillverkaren inte är etablerad inom gemenskapen och inte har någon representant skall
skyldigheterna enligt punkterna 3 och 5.2 vila på den person som släpper ut instrumentet på
marknaden.

15.4.2004

15.4.2004

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 91 E/407
Onsdag 17 december 2003

BILAGA A1

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE SOM GRUNDAR SIG PÅ INTERN TILLVERKNINGSKONTROLL
SAMT PRODUKTPROVNING AV ETT ANMÄLT ORGAN

1.

Den försäkran om överensstämmelse som grundar sig på intern tillverkningskontroll samt produktprovning av ett anmält organ är det förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilket
tillverkaren fullgör de skyldigheter som föreskrivs i denna bilaga och säkerställer och försäkrar att de
berörda mätinstrumenten uppfyller de tillämpliga kraven i detta direktiv.

Teknisk dokumentation
2.

Tillverkaren skall utarbeta den tekniska dokumentation som beskrivs i artikel 10. Med hjälp av
dokumentationen skall det vara möjligt att bedöma instrumentets överensstämmelse med de
tillämpliga kraven i detta direktiv. Dokumentationen skall omfatta instrumentets konstruktion,
tillverkning och funktionssätt, i den mån det är av betydelse för sådan bedömning.

3.

Tillverkaren skall hålla den tekniska dokumentationen tillgänglig för de nationella myndigheterna
under tio år efter det att det sista instrumentet har tillverkats.

Tillverkning
4.

Tillverkaren skall vidta alla erforderliga åtgärder för att säkerställa att de tillverkade instrumenten
överensstämmer med de tillämpliga kraven i detta direktiv.

Produktkontroller
5.

Ett anmält organ, som tillverkaren valt, skall genomföra eller låta genomföra produktkontroller med
lämpliga intervaller som det själv fastställer för att kontrollera kvaliteten på interna produktkontroller
med beaktande av bl.a. instrumentens tekniska komplexitet och produktionsmängden. Ett lämpligt
stickprov av de färdiga produkterna, vilket tagits av det anmälda organet innan produkterna släppts ut
på marknaden, skall undersökas och lämpliga provningar enligt de dokument som nämns i artikel 13,
eller likvärdiga provningar, skall genomföras för att kontrollera att instrumenten överensstämmer med
de tillämpliga kraven i detta direktiv.
Om dokument saknas, skall det berörda anmälda organet bestämma vilka tillämpliga provningar som
skall genomföras.
Om ett relevant antal instrument i stickprovet inte överensstämmer med en godtagbar kvalitetsnivå,
skall det anmälda organet vidta lämpliga åtgärder.

Skriftlig försäkran om överensstämmelse
6.1. På varje mätinstrument som överensstämmer med de tillämpliga kraven i detta direktiv skall
tillverkaren anbringa ”CE”-märkningen, den metrologiska tilläggsmärkningen samt, på ansvar av det
anmälda organ som avses i punkt 5, det senares identifikationsnummer.
6.2. En försäkran om överensstämmelse skall upprättas för varje modell av mätinstrumentet och skall
hållas tillgänglig för de nationella myndigheterna under tio år efter det att det sista instrumentet har
tillverkats. I försäkran skall anges för vilken modell av mätinstrumentet den har upprättats.
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En kopia av försäkran skall levereras med varje mätinstrument som släpps ut på marknaden. Detta
krav kan dock tolkas som att det snarare gäller en produktserie eller ett varuparti än enskilda
instrument i sådana fall där ett stort antal instrument levereras till en och samma användare.
Tillverkarens representant
7.

Tillverkarens skyldigheter enligt punkterna 3 och 6.2 kan fullgöras, för dennes räkning och på dennes
ansvar, av tillverkarens representant.
Om tillverkaren inte är etablerad inom gemenskapen och inte har någon representant skall
skyldigheterna enligt punkterna 3 och 6.2 vila på den person som släpper ut instrumentet på
marknaden.

BILAGA B

TYPKONTROLL

1.

Typkontroll är den del av ett förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilken ett anmält
organ undersöker den tekniska konstruktionen av ett mätinstrument samt förvissar sig om och
intygar att den uppfyller de tillämpliga kraven i detta direktiv som gäller för mätinstrumentet.

2.

Typkontroll kan utföras på något av följande sätt. Det anmälda organet bestämmer vilket tillämpligt
sätt som skall användas och vilka provexemplar som erfordras.

a)

Undersökning av ett sådant provexemplar av det kompletta mätinstrumentet som är representativt för
produktionen i fråga.

b)

Undersökning av flera provexemplar av en eller flera kritiska delar av mätinstrumentet, varvid
provexemplaren skall vara representativa för produktionen i fråga, samt bedömning av den tekniska
konstruktionens lämplighet för mätinstrumentets övriga delar genom granskning av den tekniska
dokumentation och de underlag som nämns i punkt 3.

c)

Bedömning av den tekniska konstruktionens lämplighet för mätinstrumentet genom granskning av
den tekniska dokumentation och de underlag som nämns i punkt 3, utan undersökning av
provexemplar.

3.

Ansökan om typkontroll skall inges av tillverkaren till ett anmält organ efter eget val.
Ansökan skall innehålla följande:
—

Tillverkarens namn och adress och, om ansökan inges av dennes representant, även den senares
namn och adress.

—

En skriftlig försäkran att samma ansökan inte har ingetts till något annat anmält organ.

—

Den tekniska dokumentation som beskrivs i artikel 10. Med hjälp av dokumentationen skall det
vara möjligt att bedöma om instrumentet överensstämmer med de tillämpliga kraven i detta
direktiv. Dokumentationen skall omfatta instrumentets konstruktion, tillverkning och funktion, i
den mån det är av betydelse för sådan bedömning.
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4.

—

De provexemplar som det anmälda organet kräver och som är representativa för produktionen i
fråga.

—

Det underlag som visar den tekniska konstruktionens lämplighet vad avser de delar av
mätinstrumentet för vilka inga provexemplar krävs. I detta underlag skall omnämnas varje
dokument av betydelse som har tillämpats, särskilt när de tillämpliga dokument som nämns i
artikel 13 inte har tillämpats fullt ut, och vidare skall det, när så erfordras, innehålla resultaten
av provningar som genomförts i tillverkarens laboratorium eller i något annat provningslaboratorium för dennes räkning och på dennes ansvar.

Det anmälda organet skall göra följande:
I fråga om provexemplaren:
4.1. Granska den tekniska dokumentationen, förvissa sig om att provexemplaren har tillverkats
i överensstämmelse med denna samt identifiera såväl de delar som har konstruerats i enlighet
med de tillämpliga bestämmelserna i de relevanta dokument som avses i artikel 13, som de delar
som har konstruerats utan att de tillämpliga bestämmelserna i dessa dokument har följts.
4.2. Genomföra eller låta genomföra lämpliga undersökningar och provningar för att, när tillverkaren
har valt att använda de tekniska lösningarna i de relevanta dokument som avses i artikel 13,
kontrollera om dessa lösningar har använts på rätt sätt.
4.3. Genomföra eller låta genomföra lämpliga undersökningar och provningar för att, när tillverkaren
har valt att inte använda de tekniska lösningarna i de relevanta dokument som avses i artikel 13,
kontrollera om de lösningar som tillverkaren har använt uppfyller de motsvarande grundläggande kraven i detta direktiv.
4.4. I samråd med sökanden bestämma var undersökningar och provningar skall genomföras.
I fråga om övriga delar av mätinstrumentet:
4.5. Granska den tekniska dokumentationen och underlagen i syfte att bedöma den tekniska
konstruktionens lämplighet för mätinstrumentets övriga delar.
I fråga om tillverkningsprocessen:
4.6. Granska den tekniska dokumentationen för att förvissa sig om att tillverkaren har tillräckliga
resurser för att åstadkomma en jämn produktionskvalitet.

5.1. Det anmälda organet skall utarbeta en bedömningsrapport i vilken de aktiviteter som genomförts i
enlighet med punkt 4 och resultatet av dem redovisas. Utan att det påverkar bestämmelserna i
artikel 12.8 får det anmälda organet endast med tillverkarens samtycke offentliggöra hela eller delar
av innehållet i denna rapport.
5.2. Om den tekniska konstruktionen uppfyller de krav i detta direktiv som är tillämpliga på mätinstrumentet, skall det anmälda organet utfärda ett EG-typintyg till tillverkaren. Intyget skall innehålla
tillverkarens namn och adress och, i förekommande fall, dennes representants namn och adress,
slutsatser från undersökningen, (eventuella) villkor för intygets giltighet samt erforderliga uppgifter för
identifiering av instrumentet. En eller flera bilagor får fogas till intyget.
Intyget och bilagorna till detta skall innehålla all relevant information för bedömning av överensstämmelse och kontroll av instrument i bruk. För att möjliggöra bedömning av tillverkade instru-
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ments överensstämmelse med den undersökta typen vad avser reproducerbarhet av metrologisk prestanda,
när de är korrekt inställda med hjälp av lämpliga medel, skall innehållet särskilt omfatta
—

instrumenttypens metrologiska egenskaper,

—

åtgärder som krävs för att garantera instrumentets integritet (försegling, identifikation av
programvara, osv.),

—

information om andra aspekter som är nödvändiga för en identifiering av instrumentet och för
att kontrollera att det uppvisar yttre typöverensstämmelse,

—

vid behov all specifik information som krävs för att verifiera de tillverkade instrumentens
egenskaper,

—

när det gäller underenheter, all nödvändig information för att säkerställa överensstämmelsen med
andra underenheter eller mätinstrument.

Intyget skall ha en giltighetstid av tio år från datum för utfärdandet och kan förlängas med tio år i
taget.
5.3. Det anmälda organet skall utarbeta en bedömningsrapport om detta och hålla den tillgänglig för den
medlemsstat som utsåg organet.
6.

Alla de ändringar av instrumentet som kan påverka dess överensstämmelse med de grundläggande
kraven eller villkoren för intygets giltighet, skall av tillverkaren meddelas till det anmälda organ som
innehar den tekniska dokumentationen rörande EG-typintyget. För sådana ändringar krävs ytterligare
godkännande i form av ett tillägg till det ursprungliga EG-typintyget.

7.

Varje anmält organ skall omedelbart underrätta den medlemsstat som utsåg det om
—

utfärdade EG-typintyg och bilagor till dessa,

—

tillägg och ändringar som rör redan utfärdade intyg.

Varje anmält organ skall genast underrätta den medlemsstat som utsåg det om återkallandet av ett
EG-typintyg.
Det anmälda organet skall bevara den tekniska dokumentationen, inklusive den dokumentation som
lämnats av tillverkaren, fram till dess att intygets giltighetstid löper ut.
8.

Tillverkaren skall bevara en kopia av EG-typintyget samt bilagor, tillägg och ändringar till detta,
tillsammans med den tekniska dokumentationen, under minst tio år efter det att det sista mätinstrumentet har tillverkats.

9.

Tillverkarens representant får inlämna den ansökan som avses i punkt 3 och fullgöra de skyldigheter
som anges i punkterna 6 och 8. När tillverkaren inte är etablerad inom gemenskapen och inte har
någon representant, skall ansvaret för att på begäran tillhandahålla den tekniska dokumentationen vila
på den person som tillverkaren utsett.
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BILAGA C

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE MED TYP SOM GRUNDAR SIG PÅ INTERN TILLVERKNINGSKONTROLL

1.

Den försäkran om överensstämmelse med typ som grundar sig på intern tillverkningskontroll är den
del av ett förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilken tillverkaren fullgör de
skyldigheter som föreskrivs i denna bilaga och säkerställer och försäkrar att de berörda mätinstrumenten överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EG-typintyget och uppfyller de tillämpliga
kraven i detta direktiv.

Tillverkning
2.

Tillverkaren skall vidta alla erforderliga åtgärder för att säkerställa att de tillverkade instrumenten
överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EG-typintyget och uppfyller de tillämpliga kraven i
detta direktiv.

Skriftlig försäkran om överensstämmelse
3.1. Tillverkaren skall anbringa ”CE”-märkningen och den metrologiska tilläggsmärkningen på varje
mätinstrument som överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EG-typintyget och uppfyller
de tillämpliga kraven i detta direktiv.
3.2. En försäkran om överensstämmelse skall upprättas för varje modell av mätinstrumentet och skall
hållas tillgänglig för de nationella myndigheterna under tio år efter det att det sista instrumentet har
tillverkats. I försäkran skall anges för vilken modell av mätinstrumentet den har upprättats.
En kopia av försäkran skall levereras med varje mätinstrument som släpps ut på marknaden. Detta
krav kan dock tolkas som att det snarare gäller en produktserie eller ett varuparti än enskilda
instrument i sådana fall där ett stort antal instrument levereras till en och samma användare.
Tillverkarens representant
4.

Tillverkarens skyldigheter enligt punkt 3.2 kan fullgöras, för dennes räkning och på dennes ansvar, av
tillverkarens representant.
När tillverkaren inte är etablerad inom gemenskapen och inte har någon representant, skall
skyldigheterna enligt punkt 3.2 vila på den person som släpper ut instrumentet på marknaden.

BILAGA C1

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE MED TYP SOM GRUNDAR SIG PÅ INTERN TILLVERKNINGSKONTROLL SAMT PRODUKTPROVNING AV ETT ANMÄLT ORGAN

1.

Den försäkran om överensstämmelse med typ som grundar sig på intern tillverkningskontroll samt
produktprovning av ett anmält organ är den del av ett förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilken tillverkaren fullgör de skyldigheter som föreskrivs i denna bilaga och
säkerställer och försäkrar att de berörda mätinstrumenten överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EG-typintyget och uppfyller de tillämpliga kraven i detta direktiv.
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Tillverkning
2.

Tillverkaren skall vidta alla erforderliga åtgärder för att säkerställa att de tillverkade instrumenten
överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EG-typintyget och uppfyller de tillämpliga kraven i
detta direktiv.

Produktkontroller
3.

Ett anmält organ, som tillverkaren valt, skall genomföra eller låta genomföra produktkontroller med
lämpliga intervaller som det själv bestämmer med beaktande av bland annat instrumentets tekniska
komplexitet och produktionsmängden. Ett lämpligt stickprov av de färdiga produkterna, vilket tagits
av det anmälda organet innan produkterna släppts ut på marknaden, skall undersökas och lämpliga
provningar enligt de relevanta dokument som avses i artikel 13, eller likvärdiga provningar, skall
genomföras för att kontrollera att produkten överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EGtypintyget och uppfyller de tillämpliga kraven i detta direktiv. Om dokument saknas, skall det berörda
anmälda organet bestämma vilka lämpliga provningar som skall genomföras.
Om ett visst, relevant antal instrument i stickprovet inte överensstämmer med en godtagbar
kvalitetsnivå, skall det anmälda organet vidta lämpliga åtgärder.

Skriftlig försäkran om överensstämmelse
4.1. På varje mätinstrument som överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EG-typintyget och
uppfyller de tillämpliga kraven i detta direktiv skall tillverkaren anbringa ”CE”-märkningen, den
metrologiska tilläggsmärkningen samt, på ansvar av det anmälda organ som avses i punkt 3, det
senares identifikationsnummer.
4.2. En försäkran om överensstämmelse skall upprättas för varje modell av mätinstrumentet och skall
hållas tillgänglig för de nationella myndigheterna under tio år efter det att det sista instrumentet har
tillverkats. I försäkran skall anges för vilken modell av mätinstrumentet den har upprättats.
En kopia av försäkran skall levereras med varje mätinstrument som släpps ut på marknaden. Detta
krav kan dock tolkas som att det snarare gäller en produktserie eller ett varuparti än enskilda
instrument i sådana fall där ett stort antal instrument levereras till en och samma användare.
Tillverkarens representant
5.

Tillverkarens skyldigheter enligt punkt 4.2 kan fullgöras, för dennes räkning och på dennes ansvar, av
tillverkarens representant.
Om tillverkaren inte är etablerad inom gemenskapen och inte har någon representant skall
skyldigheterna enligt punkt 4.2 vila på den person som släpper ut instrumentet på marknaden.

BILAGA D
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE MED TYP SOM GRUNDAR SIG PÅ KVALITETSSÄKRING AV
TILLVERKNINGEN
1.

Den försäkran om överensstämmelse med typ som grundar sig på kvalitetssäkring av tillverkningen är
den del av ett förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilken tillverkaren fullgör de
skyldigheter som föreskrivs i denna bilaga och säkerställer och försäkrar att de berörda mätinstrumenten överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EG-typintyget, och uppfyller de tillämpliga
kraven i detta direktiv.
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Tillverkning
2.

Tillverkaren skall tillämpa ett godkänt kvalitetssystem för tillverkning, kontroll av färdiga produkter
och provning av det berörda mätinstrumentet enligt punkt 3, samt vara föremål för övervakning
enligt punkt 4.

Kvalitetssystem
3.1. Tillverkaren skall hos ett anmält organ, efter eget val, ansöka om att få sitt kvalitetssystem bedömt.
Ansökan skall innehålla
—

alla upplysningar av betydelse för den berörda kategorin av mätinstrument,

—

dokumentation av kvalitetssystemet,

—

den tekniska dokumentationen för den godkända typen samt en kopia av EG-typintyget.

3.2. Genom kvalitetssystemet skall det säkerställas att instrumenten överensstämmer med typen enligt
beskrivningen i EG-typintyget och uppfyller de tillämpliga kraven i detta direktiv.
Alla de faktorer, krav och bestämmelser som tillverkaren har tagit hänsyn till skall finnas dokumenterade på ett systematiskt och överskådligt sätt i form av skriftliga riktlinjer, rutiner och anvisningar.
Denna dokumentation av kvalitetssystemet skall möjliggöra en enhetlig tolkning av kvalitetssystemets
program, planer, manualer och dokument.
Dokumentationen skall framför allt innehålla en fullgod beskrivning av
—

uppsatta kvalitetsmål samt ledningens organisatoriska struktur, ansvar och befogenheter när det
gäller produktkvalitet,

—

de metoder, processer och systematiska förfaranden som skall användas vid tillverkning, kvalitetskontroll och kvalitetssäkring,

—

de undersökningar och provningar som skall utföras före, under och efter tillverkningen samt
hur ofta de skall utföras,

—

kvalitetsdokument, såsom granskningsrapporter och provningsresultat, kalibreringsresultat, redogörelser för den berörda personalens kvalifikationer etc.,

—

hur övervakning sker av att erforderlig produktkvalitet uppnås och att kvalitetssystemet fungerar
effektivt.

3.3. Det anmälda organet skall bedöma kvalitetssystemet för att avgöra om kraven i punkt 3.2 är
uppfyllda. Det anmälda organet skall förutsätta överensstämmelse med dessa krav om kvalitetssystemet uppfyller motsvarande specifikationer i en nationell standard som omsätter motsvarande
harmoniserade standard, från och med det att hänvisningarna har offentliggjorts.
Utöver erfarenheter av kvalitetsstyrningssystem skall bedömarna besitta erfarenheter på det aktuella
metrologiska området och aktuell mätinstrumentteknik och kunskaper om de tillämpliga kraven i
detta direktiv. I bedömningsförfarandet skall ingå en inspektion i tillverkarens lokaler.
Tillverkaren skall underrättas om beslutet. Meddelandet skall innehålla slutsatserna från undersökningen samt ett motiverat beslut om bedömningen.
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3.4. Tillverkaren skall åta sig att fullgöra de skyldigheter som är förenade med det godkända kvalitetssystemet samt att vidmakthålla det så att det förblir ändamålsenligt och effektivt.

3.5. Tillverkaren skall underrätta det anmälda organ som har godkänt kvalitetssystemet om alla ändringar
som planeras i systemet.

Det anmälda organet skall ta ställning till ändringsförslagen samt avgöra om systemet med sådana
ändringar fortfarande uppfyller kraven i punkt 3.2 eller om en ny bedömning är nödvändig.

Det anmälda organet skall meddela tillverkaren sitt beslut. Meddelandet skall innehålla slutsatserna
från undersökningen samt ett motiverat beslut om bedömningen.

Övervakning på ett anmält organs ansvar

4.1. Syftet med övervakningen är att försäkra sig om att tillverkaren fullgör de skyldigheter som är
förenade med det godkända kvalitetssystemet.

4.2. Tillverkaren skall för inspektion ge det anmälda organet tillträde till lokaler för tillverkning, kontroll,
provning och lagring, samt förse organet med all erforderlig information, särskilt i fråga om
—

dokumentationen av kvalitetssystemet,

—

kvalitetsdokumenten, såsom granskningsrapporter och provningsresultat, kalibreringsresultat,
redogörelser för den berörda personalens kvalifikationer etc.

4.3. Det anmälda organet skall med jämna mellanrum genomföra revisioner för att försäkra sig om att
tillverkaren vidmakthåller och tillämpar kvalitetssystemet, samt överlämna revisionsberättelser till
tillverkaren.

4.4. Det anmälda organet får dessutom besöka tillverkaren utan förvarning. I samband med sådana besök
kan det anmälda organet, om så erfordras, utföra eller låta utföra produktprovningar för att
kontrollera att kvalitetssystemet fungerar på riktigt sätt. Det anmälda organet skall lämna tillverkaren
en besöksrapport och, om provningar har genomförts, en provningsrapport.

Skriftlig försäkran om överensstämmelse

5.1. På varje mätinstrument, som överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EG-typintyget och
uppfyller de tillämpliga kraven i detta direktiv, skall tillverkaren anbringa ”CE”-märkningen, den
metrologiska tilläggsmärkningen samt, på ansvar av det anmälda organ som avses i punkt 3.1, det
senares identifikationsnummer.

5.2. En försäkran om överensstämmelse skall upprättas för varje modell av mätinstrumentet och skall
hållas tillgänglig för de nationella myndigheterna under tio år efter det att det sista instrumentet har
tillverkats. I försäkran skall anges för vilken modell av mätinstrumentet den har upprättats.

En kopia av försäkran skall levereras med varje mätinstrument som släpps ut på marknaden. Detta
krav kan dock tolkas som att det snarare gäller en produktserie eller ett varuparti än enskilda
instrument i sådana fall där ett stort antal instrument levereras till en och samma användare.
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6.

7.

Tillverkaren skall under tio år efter det att det sista mätinstrumentet har tillverkats kunna förete
följande för de nationella myndigheterna:
—

Sådan dokumentation som avses i punkt 3.1 andra strecksatsen.

—

Sådana godkännanden av ändringar som avses i punkt 3.5.

—

Sådana beslut och rapporter från det anmälda organet som avses i punkterna 3.5, 4.3 och 4.4.

Varje anmält organ skall med jämna mellanrum förse den medlemsstat som utsåg det med en lista
över bifall eller avslag på ansökningar om godkännande av kvalitetssystem och skall genast underrätta
denna medlemsstat om återkallade godkännanden av kvalitetssystem.

Tillverkarens representant
8.

Tillverkarens skyldigheter enligt punkterna 3.1, 3.5, 5.2 och 6 kan fullgöras, för dennes räkning och
på dennes ansvar, av tillverkarens representant.

BILAGA D1

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE SOM GRUNDAR SIG PÅ KVALITETSSÄKRING AV TILLVERKNINGEN

1.

Den försäkran om överensstämmelse som grundar sig på kvalitetssäkring av tillverkningen är den del
av ett förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilken tillverkaren fullgör de skyldigheter som föreskrivs i denna bilaga och säkerställer och försäkrar att de berörda mätinstrumenten
uppfyller de tillämpliga kraven i detta direktiv.

Teknisk dokumentation
2.

Tillverkaren skall utarbeta den tekniska dokumentation som beskrivs i artikel 10. Med hjälp av
dokumentationen skall det vara möjligt att bedöma om instrumentet överensstämmer med de
tillämpliga kraven i detta direktiv. Dokumentationen skall omfatta instrumentets konstruktion och
funktionssätt, i den mån det är av betydelse för sådan bedömning.

3.

Tillverkaren skall hålla den tekniska dokumentationen tillgänglig för de nationella myndigheterna
under tio år efter det att det sista instrumentet har tillverkats.

Tillverkning
4.

Tillverkaren skall tillämpa ett godkänt kvalitetssystem för tillverkning, kontroll av färdiga produkter
och provning av det berörda mätinstrumentet enligt punkt 5, samt vara föremål för övervakning
enligt punkt 6.

Kvalitetssystem
5.1. Tillverkaren skall hos ett anmält organ, efter eget val, ansöka om att få sitt kvalitetssystem bedömt.
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Ansökan skall innehålla
—

alla upplysningar av betydelse för den berörda kategorin av mätinstrument,

—

dokumentation av kvalitetssystemet,

—

den tekniska dokumentation som avses i punkt 2.

5.2. Genom kvalitetssystemet skall det säkerställas att instrumenten överensstämmer med de tillämpliga
kraven i detta direktiv.
Alla de faktorer, krav och bestämmelser som tillverkaren har tagit hänsyn till skall finnas dokumenterade på ett systematiskt och överskådligt sätt i form av skriftliga riktlinjer, rutiner och anvisningar.
Denna dokumentation av kvalitetssystemet skall möjliggöra en enhetlig tolkning av kvalitetssystemets
program, planer, manualer och dokument.
Dokumentationen skall framför allt innehålla en fullgod beskrivning av
—

uppsatta kvalitetsmål samt ledningens organisatoriska struktur, ansvar och befogenheter när det
gäller produktkvalitet,

—

de metoder, processer och systematiska förfaranden som skall användas vid tillverkning, kvalitetskontroll och kvalitetssäkring,

—

de undersökningar och provningar som skall utföras före, under och efter tillverkningen samt
hur ofta de skall utföras,

—

kvalitetsdokument, såsom granskningsrapporter och provningsresultat, kalibreringsresultat, redogörelser för den berörda personalens kvalifikationer etc.,

—

hur övervakning sker av att erforderlig produktkvalitet uppnås och att kvalitetssystemet fungerar
effektivt.

5.3. Det anmälda organet skall bedöma kvalitetssystemet för att avgöra om kraven i punkt 5.2 är
uppfyllda. Det anmälda organet skall förutsätta överensstämmelse med dessa krav om kvalitetssystemet uppfyller motsvarande specifikationer i en nationell standard som omsätter motsvarande
harmoniserade standard, från och med det att hänvisningarna har offentliggjorts.
Utöver erfarenheter av kvalitetsstyrningssystem skall bedömarna besitta erfarenheter på det aktuella
metrologiska området och aktuell mätinstrumentteknik och kunskaper om de tillämpliga kraven i
detta direktiv. I bedömningsförfarandet skall ingå en inspektion i tillverkarens lokaler.
Tillverkaren skall underrättas om beslutet. Meddelandet skall innehålla slutsatserna från undersökningen samt ett motiverat beslut om bedömningen.
5.4. Tillverkaren skall åta sig att fullgöra de skyldigheter som är förenade med det godkända kvalitetssystemet samt att vidmakthålla det så att det förblir ändamålsenligt och effektivt.
5.5. Tillverkaren skall regelbundet underrätta det anmälda organ som har godkänt kvalitetssystemet om
alla ändringar som planeras i systemet.
Det anmälda organet skall ta ställning till ändringsförslagen samt avgöra om systemet med sådana
ändringar fortfarande uppfyller kraven i punkt 5.2 eller om en ny bedömning är nödvändig.
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Det anmälda organet skall meddela tillverkaren sitt beslut. Meddelandet skall innehålla slutsatserna
från undersökningen samt ett motiverat beslut om bedömningen.
Övervakning på ett anmält organs ansvar
6.1. Syftet med övervakningen är att försäkra sig om att tillverkaren fullgör de skyldigheter som är
förenade med det godkända kvalitetssystemet.
6.2. Tillverkaren skall för inspektion ge det anmälda organet tillträde till lokaler för tillverkning, kontroll,
provning och lagring, samt förse organet med all erforderlig information, särskilt i fråga om
—

dokumentationen av kvalitetssystemet,

—

den tekniska dokumentation som avses i punkt 2,

—

kvalitetsdokumenten, såsom granskningsrapporter och provningsresultat, kalibreringsresultat,
redogörelser för den berörda personalens kvalifikationer etc.

6.3. Det anmälda organet skall med jämna mellanrum genomföra revisioner för att försäkra sig om att
tillverkaren vidmakthåller och tillämpar kvalitetssystemet, samt överlämna revisionsberättelser till
tillverkaren.
6.4. Det anmälda organet får dessutom besöka tillverkaren utan förvarning. I samband med sådana besök
kan det anmälda organet, om så erfordras, utföra eller låta utföra produktprovningar för att
kontrollera att kvalitetssystemet fungerar på riktigt sätt. Det anmälda organet skall lämna tillverkaren
en besöksrapport och, om provningar har genomförts, en provningsrapport.
Skriftlig försäkran om överensstämmelse
7.1. På varje mätinstrument som uppfyller de tillämpliga kraven i detta direktiv skall tillverkaren anbringa
”CE”-märkningen, den metrologiska tilläggsmärkningen samt, på ansvar av det anmälda organ som
avses i punkt 5.1, det senares identifikationsnummer.
7.2. En försäkran om överensstämmelse skall upprättas för varje modell av mätinstrumentet och skall
hållas tillgänglig för de nationella myndigheterna under tio år efter det att det sista instrumentet har
tillverkats. I försäkran skall anges för vilken modell av mätinstrumentet den har upprättats.
En kopia av försäkran skall levereras med varje mätinstrument som släpps ut på marknaden. Detta
krav kan dock tolkas som att det snarare gäller en produktserie eller ett varuparti än enskilda
instrument i sådana fall där ett stort antal instrument levereras till en och samma användare.
8.

9.

Tillverkaren skall under tio år efter det att det sista mätinstrumentet har tillverkats kunna förete
följande för de nationella myndigheterna:
—

Sådan dokumentation som avses i punkt 5.1 andra strecksatsen.

—

Sådana godkännanden av ändringar som avses i punkt 5.5.

—

Sådana beslut och rapporter från det anmälda organet som avses i punkterna 5.5, 6.3 och 6.4.

Varje anmält organ skall med jämna mellanrum förse den medlemsstat som utsåg det med en lista
över bifall eller avslag på ansökningar om godkännande av kvalitetssystem och skall genast underrätta
denna medlemsstat om återkallade godkännanden av kvalitetssystem.

Tillverkarens representant
10. De av tillverkarens skyldigheter som beskrivs i punkterna 3, 5.1, 5.5, 7.2 och 8 kan fullgöras, för
dennes räkning och på dennes ansvar, av tillverkarens representant.
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BILAGA E

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE MED TYP SOM GRUNDAR SIG PÅ KVALITETSSÄKRING AV
KONTROLL AV FÄRDIGA PRODUKTER OCH PROVNING

1.

Den försäkran om överensstämmelse med typ som grundar sig på kvalitetssäkring av kontroll av
färdiga produkter och provning är den del av ett förfarande för bedömning av överensstämmelse
genom vilken tillverkaren fullgör de skyldigheter som föreskrivs i denna bilaga och säkerställer och
försäkrar att de berörda mätinstrumenten överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EGtypintyget, och uppfyller de tillämpliga kraven i detta direktiv.

Tillverkning
2.

Tillverkaren skall tillämpa ett godkänt kvalitetssystem enligt punkt 3 för kontroll av färdiga produkter
och provning av det berörda mätinstrumentet, samt vara föremål för övervakning enligt punkt 4.

Kvalitetssystem
3.1. Tillverkaren skall hos ett anmält organ, efter eget val, ansöka om att få sitt kvalitetssystem bedömt.
Ansökan skall innehålla
—

alla upplysningar av betydelse för den berörda kategorin av mätinstrument,

—

dokumentation av kvalitetssystemet,

—

den tekniska dokumentationen för den godkända typen samt en kopia av EG-typintyget.

3.2. Genom kvalitetssystemet skall det säkerställas att instrumenten överensstämmer med typen enligt
beskrivningen i EG-typintyget och uppfyller de tillämpliga kraven i detta direktiv.
Alla de faktorer, krav och bestämmelser som tillverkaren har tagit hänsyn till skall finnas dokumenterade på ett systematiskt och överskådligt sätt i form av skriftliga riktlinjer, rutiner och anvisningar.
Denna dokumentation av kvalitetssystemet skall möjliggöra en enhetlig tolkning av kvalitetssystemets
program, planer, manualer och dokument.
Dokumentationen skall framför allt innehålla en fullgod beskrivning av
—

uppsatta kvalitetsmål samt ledningens organisatoriska struktur, ansvar och befogenheter när det
gäller produktkvalitet,

—

de undersökningar och provningar som skall utföras efter tillverkningen,

—

kvalitetsdokument, såsom granskningsrapporter och provningsresultat, kalibreringsresultat, redogörelser för den berörda personalens kvalifikationer etc.,

—

hur övervakning sker av att kvalitetssystemet fungerar effektivt.
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3.3. Det anmälda organet skall bedöma kvalitetssystemet för att avgöra om kraven i punkt 3.2 är
uppfyllda. Det anmälda organet skall förutsätta överensstämmelse med dessa krav om kvalitetssystemet uppfyller motsvarande specifikationer i en nationell standard vilken omsätter motsvarande
harmoniserade standard, från och med det att hänvisningarna har offentliggjorts.
Utöver erfarenheter av kvalitetsstyrningssystem skall bedömarna besitta erfarenheter på det aktuella
metrologiska området och aktuell mätinstrumentteknik och kunskaper om de tillämpliga kraven i
detta direktiv. I bedömningsförfarandet skall ingå en inspektion i tillverkarens lokaler.
Tillverkaren skall underrättas om beslutet. Meddelandet skall innehålla slutsatserna från undersökningen samt ett motiverat beslut om bedömningen.
3.4. Tillverkaren skall åta sig att fullgöra de skyldigheter som är förenade med det godkända kvalitetssystemet samt att vidmakthålla det så att det förblir ändamålsenligt och effektivt.
3.5. Tillverkaren skall underrätta det anmälda organ som har godkänt kvalitetssystemet om alla ändringar
som planeras i systemet.
Det anmälda organet skall ta ställning till ändringsförslagen samt avgöra om systemet med sådana
ändringar fortfarande uppfyller kraven i punkt 3.2 eller om en ny bedömning är nödvändig.
Det anmälda organet skall meddela tillverkaren sitt beslut. Meddelandet skall innehålla slutsatserna
från undersökningen samt ett motiverat beslut om bedömningen.
Övervakning på ett anmält organs ansvar
4.1. Syftet med övervakningen är att försäkra sig om att tillverkaren på rätt sätt fullgör de skyldigheter
som är förenade med det godkända kvalitetssystemet.
4.2. Tillverkaren skall för inspektion ge det anmälda organet tillträde till lokaler för kontroll, provning och
lagring, samt förse organet med all erforderlig information, särskilt i fråga om
—

dokumentationen av kvalitetssystemet,

—

kvalitetsdokumenten, såsom granskningsrapporter och provningsresultat, kalibreringsresultat,
redogörelser för den berörda personalens kvalifikationer etc.

4.3. Det anmälda organet skall med jämna mellanrum genomföra revisioner för att försäkra sig om att
tillverkaren vidmakthåller och tillämpar kvalitetssystemet, samt överlämna revisionsberättelser till
tillverkaren.
4.4. Det anmälda organet får dessutom besöka tillverkaren utan förvarning. I samband med sådana besök
kan det anmälda organet, om så erfordras, utföra eller låta utföra produktprovningar för att
kontrollera att kvalitetssystemet fungerar på riktigt sätt. Det anmälda organet skall lämna tillverkaren
en besöksrapport och, om provningar har genomförts, en provningsrapport.
Skriftlig försäkran om överensstämmelse
5.1. På varje mätinstrument som överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EG-typintyget och
uppfyller de tillämpliga kraven i detta direktiv skall tillverkaren anbringa ”CE”-märkningen, den
metrologiska tilläggsmärkningen samt, på ansvar av det anmälda organ som avses i punkt 3.1, det
senares identifikationsnummer.

C 91 E/420

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Onsdag 17 december 2003

5.2. En försäkran om överensstämmelse skall upprättas för varje modell av mätinstrumentet och skall
hållas tillgänglig för de nationella myndigheterna under tio år efter det att det sista instrumentet har
tillverkats. I försäkran skall anges för vilken modell av mätinstrumentet den har upprättats. En kopia
av försäkran skall levereras med varje mätinstrument som släpps ut på marknaden. Detta krav kan
dock tolkas som att det snarare gäller en produktserie eller ett varuparti än enskilda instrument, i
sådana fall där ett stort antal instrument levereras till en och samma användare.
6.

7.

Tillverkaren skall under tio år efter det att det sista mätinstrumentet har tillverkats kunna förete
följande för de nationella myndigheterna:
—

Sådan dokumentation som avses i punkt 3.1 andra strecksatsen.

—

Sådana godkännanden av ändringar som avses i punkt 3.5 andra stycket.

—

Sådana beslut och rapporter från det anmälda organet som avses i punkt 3.5 sista stycket och i
punkterna 4.3 och 4.4.

Varje anmält organ skall med jämna mellanrum förse den medlemsstat som utsåg det med en lista
över bifall eller avslag på ansökningar om godkännande av kvalitetssystem och skall genast underrätta
denna medlemsstat om återkallade godkännanden av kvalitetssystem.

Tillverkarens representant
8.

Tillverkarens skyldigheter enligt punkterna 3.1, 3.5, 5.2 och 6 kan fullgöras, för dennes räkning och
på dennes ansvar, av tillverkarens representant.

BILAGA E1

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE SOM GRUNDAR SIG PÅ KVALITETSSÄKRING AV KONTROLL
AV FÄRDIGA PRODUKTER OCH PROVNING

1.

Den försäkran om överensstämmelse som grundar sig på kvalitetssäkring av kontroll av färdiga
produkter och provning är den del av ett förfarande för bedömning av överensstämmelse genom
vilken tillverkaren fullgör de skyldigheter som föreskrivs i denna bilaga och säkerställer och försäkrar
att de berörda mätinstrumenten uppfyller de tillämpliga kraven i detta direktiv.

Teknisk dokumentation
2.

Tillverkaren skall utarbeta den tekniska dokumentation som beskrivs i artikel 10. Med hjälp av
dokumentationen skall det vara möjligt att bedöma om instrumentet överensstämmer med de
tillämpliga kraven i detta direktiv. Dokumentationen skall omfatta instrumentets konstruktion, tillverkning och funktionssätt, i den mån det är av betydelse för sådan bedömning.

3.

Tillverkaren skall hålla den tekniska dokumentationen tillgänglig för de nationella myndigheterna
under tio år efter det att det sista instrumentet har tillverkats.

Tillverkning
4.

Tillverkaren skall tillämpa ett godkänt kvalitetssystem för kontroll av färdiga produkter och provning
av det berörda mätinstrumentet enligt punkt 5, samt vara föremål för övervakning enligt punkt 6.
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Kvalitetssystem
5.1. Tillverkaren skall hos ett anmält organ, efter eget val, ansöka om att få sitt kvalitetssystem bedömt.
Ansökan skall innehålla
—

alla upplysningar av betydelse för den berörda kategorin av mätinstrument,

—

dokumentation av kvalitetssystemet,

—

den tekniska dokumentation som avses i punkt 2.

5.2. Genom kvalitetssystemet skall det säkerställas att instrumenten uppfyller de tillämpliga kraven i detta
direktiv.
Alla de faktorer, krav och bestämmelser som tillverkaren har tagit hänsyn till skall finnas dokumenterade på ett systematiskt och överskådligt sätt i form av skriftliga riktlinjer, rutiner och anvisningar.
Denna dokumentation av kvalitetssystemet skall möjliggöra en enhetlig tolkning av kvalitetssystemets
program, planer, manualer och dokument.
Dokumentationen skall framför allt innehålla en fullgod beskrivning av
—

uppsatta kvalitetsmål samt ledningens organisatoriska struktur, ansvar och befogenheter när det
gäller produktkvalitet,

—

de undersökningar och provningar som skall utföras efter tillverkningen,

—

kvalitetsdokument, såsom granskningsrapporter och provningsresultat, kalibreringsresultat, redogörelser för den berörda personalens kvalifikationer etc.,

—

hur övervakning sker av att kvalitetssystemet fungerar effektivt.

5.3. Det anmälda organet skall bedöma kvalitetssystemet för att avgöra om kraven i punkt 5.2 är
uppfyllda. Det anmälda organet skall förutsätta överensstämmelse med dessa krav om kvalitetssystemet uppfyller motsvarande specifikationer i en nationell standard som omsätter motsvarande
harmoniserade standard, från och med det att hänvisningarna har offentliggjorts.
Utöver erfarenheter av kvalitetsstyrningssystem skall bedömarna besitta erfarenheter på det aktuella
metrologiska området och aktuell mätinstrumentteknik och kunskaper om de tillämpliga kraven i
detta direktiv. I bedömningsförfarandet skall ingå en inspektion i tillverkarens lokaler.
Tillverkaren skall underrättas om beslutet. Meddelandet skall innehålla slutsatserna från undersökningen samt ett motiverat beslut om bedömningen.
5.4. Tillverkaren skall åta sig att fullgöra de skyldigheter som är förenade med det godkända kvalitetssystemet samt att vidmakthålla det så att det förblir ändamålsenligt och effektivt.
5.5. Tillverkaren skall underrätta det anmälda organ som har godkänt kvalitetssystemet om alla ändringar
som planeras i systemet.
Det anmälda organet skall ta ställning till ändringsförslagen samt avgöra om systemet med sådana
ändringar fortfarande uppfyller kraven i punkt 5.2 eller om en ny bedömning är nödvändig.
Det anmälda organet skall meddela tillverkaren sitt beslut. Meddelandet skall innehålla slutsatserna
från undersökningen samt ett motiverat beslut om bedömningen.
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Övervakning på ett anmält organs ansvar
6.1. Syftet är att försäkra sig om att tillverkaren fullgör de skyldigheter som är förenade med det
godkända kvalitetssystemet.
6.2. Tillverkaren skall för inspektion ge det anmälda organet tillträde till lokaler för kontroll, provning och
lagring, samt förse organet med all erforderlig information, särskilt i fråga om
—

dokumentationen av kvalitetssystemet,

—

den tekniska dokumentation som avses i punkt 2,

—

kvalitetsdokumenten, såsom granskningsrapporter och provningsresultat, kalibreringsresultat,
redogörelser för den berörda personalens kvalifikationer etc.

6.3. Det anmälda organet skall med jämna mellanrum genomföra revisioner för att försäkra sig om att
tillverkaren vidmakthåller och tillämpar kvalitetssystemet, samt överlämna revisionsberättelser till
tillverkaren.
6.4. Det anmälda organet får dessutom besöka tillverkaren utan förvarning. I samband med sådana besök
kan det anmälda organet, om så erfordras, utföra eller låta utföra produktprovningar för att
kontrollera att kvalitetssystemet fungerar på riktigt sätt. Det anmälda organet skall lämna tillverkaren
en besöksrapport och, om provningar har genomförts, en provningsrapport.
Skriftlig försäkran om överensstämmelse
7.1. På varje mätinstrument som uppfyller de tillämpliga kraven i detta direktiv skall tillverkaren anbringa
”CE”-märkningen, den metrologiska tilläggsmärkningen samt, på ansvar av det anmälda organ som
avses i punkt 5.1, det senares identifikationsnummer.
7.2. En försäkran om överensstämmelse skall upprättas för varje modell av mätinstrumentet och skall
hållas tillgänglig för de nationella myndigheterna under tio år efter det att det sista instrumentet har
tillverkats. I försäkran skall anges för vilken modell av mätinstrumentet den har upprättats.
En kopia av försäkran skall levereras med varje mätinstrument som släpps ut på marknaden. Detta
krav kan dock tolkas som att det snarare gäller en produktserie eller ett varuparti än enskilda
instrument i sådana fall där ett stort antal instrument levereras till en och samma användare.
8.

9.

Tillverkaren skall under tio år efter det att det sista mätinstrumentet har tillverkats kunna förete
följande för de nationella myndigheterna:
—

Sådan dokumentation som avses i punkt 5.1 andra strecksatsen.

—

Sådana godkännanden av ändringar som avses i punkt 5.5.

—

Sådana beslut och rapporter från det anmälda organet som avses i punkterna 5.5, 6.3 och 6.4.

Varje anmält organ skall med jämna mellanrum förse den medlemsstat som utsåg det med en lista
över bifall eller avslag på ansökningar om godkännande av kvalitetssystem och skall genast underrätta
denna medlemsstat om återkallade godkännanden av kvalitetssystem.
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Tillverkarens representant
10. Tillverkarens skyldigheter enligt punkterna 3, 5.1, 5.5, 7.2 och 8 kan fullgöras, för dennes räkning
och på dennes ansvar, av tillverkarens representant.

BILAGA F
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE MED TYP SOM GRUNDAR SIG PÅ PRODUKTVERIFIKATION
1.

Den försäkran om överensstämmelse med typ som grundar sig på produktverifikation är den del av
ett förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilken tillverkaren fullgör de skyldigheter
som föreskrivs i denna bilaga och säkerställer och försäkrar att mätinstrument, som genomgått
kontroll enligt punkt 3, överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EG-typintyget och
uppfyller de tillämpliga kraven i detta direktiv.

Tillverkning
2.

Tillverkaren skall vidta alla erforderliga åtgärder för att säkerställa att de tillverkade instrumenten
överensstämmer med den godkända typen enligt beskrivningen i EG-typintyget och uppfyller de
tillämpliga kraven i detta direktiv.

Verifikation
3.

Ett anmält organ, som tillverkaren valt, skall utföra eller låta utföra lämpliga undersökningar och
provningar för att kontrollera att instrumenten överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EGtypintyget och uppfyller de tillämpliga kraven i detta direktiv.
Undersökningarna och provningarna för att kontrollera att mätinstrumenten överensstämmer med de
metrologiska kraven skall, enligt tillverkarens val, utföras antingen genom undersökning och provning
av varje enskilt instrument enligt punkt 4, eller genom undersökning och provning av instrument
som valts ut på statistisk grund enligt punkt 5.

4.

Verifikation av överensstämmelse med de metrologiska kraven genom undersökning och provning av
varje enskilt instrument.

4.1. Alla instrument skall undersökas var för sig och lämpliga provningar enligt de dokument som avses i
artikel 13, eller likvärdiga provningar, skall utföras för att verifiera att instrumenten överensstämmer
med de tillämpliga metrologiska kraven. Om dokument saknas, skall det berörda anmälda organet
bestämma vilka provningar som skall utföras.
4.2. Det anmälda organet skall utfärda ett intyg om överensstämmelse på grundval av de utförda
undersökningarna och provningarna och skall anbringa sitt identifikationsnummer på varje godkänt
instrument eller låta anbringa det på sitt ansvar.
Tillverkaren skall hålla intygen om överensstämmelse tillgängliga för kontroll av de nationella
myndigheterna under tio år efter det att instrumentet certifierats.
5.

Statistisk verifikation av överensstämmelse med de metrologiska kraven.

5.1. Tillverkaren skall vidta alla erforderliga åtgärder för att enhetligheten hos varje tillverkat parti skall
garanteras i tillverkningsprocessen och för verifikationen förete sina instrument i form av enhetliga
partier.
5.2. Ett antal provenheter skall slumpmässigt tas ut från varje parti i enlighet med kraven i punkt 5.3.
Alla instrument i provet skall undersökas var för sig, och provningar enligt de relevanta dokument
som avses i artikel 13, eller likvärdiga provningar, skall utföras för att fastställa om instrumenten
överensstämmer med de tillämpliga metrologiska kraven så att det kan avgöras om partiet skall
godkännas eller inte. Om dokument saknas, skall det berörda anmälda organet bestämma vilka
provningar som skall utföras.
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5.3. Det statistiska förfarandet skall uppfylla följande krav:
Den statistiska verifikationen skall grundas på egenskaper. Provtagningssystemet skall säkerställa
—

en kvalitetsnivå som motsvarar 95 % sannolikhet för godkännande, med en felkvot på mindre
än 1 %,

—

en gränskvalitet som motsvarar 5 % sannolikhet för godkännande, med en felkvot på mindre än
7 %.

5.4. Att ett parti godkänns innebär att samtliga instrument i detta parti godkänns, utom de instrument i
provet som inte klarade provningarna.
Det anmälda organet skall utfärda ett intyg om överensstämmelse på grundval av de utförda
undersökningarna och provningarna, och skall anbringa sitt identifikationsnummer på varje godkänt
instrument, eller låta anbringa det på sitt ansvar.
Tillverkaren skall hålla intygen om överensstämmelse tillgängliga för kontroll av de nationella
myndigheterna under tio år efter det att instrumentet certifierats.
5.5. Om ett parti underkänns, skall det anmälda organet vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att detta
parti släpps ut på marknaden. Om det ofta förekommer underkända partier kan det anmälda organet
tills vidare upphöra med den statistiska verifikationen och vidta lämpliga åtgärder.
Skriftlig försäkran om överensstämmelse
6.1. På varje mätinstrument som överensstämmer med den godkända typen och som uppfyller de
tillämpliga kraven i detta direktiv skall tillverkaren anbringa ”CE”-märkningen och den metrologiska
tilläggsmärkningen.
6.2. En försäkran om överensstämmelse skall upprättas för varje modell av mätinstrumentet och skall
hållas tillgänglig för de nationella myndigheterna under tio år efter det att det sista instrumentet har
tillverkats. I försäkran skall anges för vilken modell av mätinstrumentet den har upprättats.
En kopia av försäkran skall levereras med varje mätinstrument som släpps ut på marknaden. Detta
krav kan dock tolkas som att det snarare gäller en produktserie eller ett varuparti än enskilda
instrument i sådana fall där ett stort antal instrument levereras till en och samma användare.
Efter överenskommelse med det anmälda organ som avses i punkt 3 skall tillverkaren, på det
anmälda organets ansvar, också anbringa det anmälda organets identifikationsnummer på mätinstrumenten.
7.

Tillverkaren kan, om det anmälda organet godkänner det och på dess ansvar, anbringa det anmälda
organets identifikationsnummer på mätinstrumenten under tillverkningsprocessen.

Tillverkarens representant
8.

Tillverkarens skyldigheter, med undantag av de som anges i punkterna 2 och 5.1, kan fullgöras, för
dennes räkning och på dennes ansvar, av tillverkarens representant.
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BILAGA F1

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE SOM GRUNDAR SIG PÅ PRODUKTVERIFIKATION

1.

Den försäkran om överensstämmelse som grundar sig på produktverifikation är den del av ett
förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilken tillverkaren fullgör de skyldigheter som
föreskrivs i denna bilaga och säkerställer och försäkrar att mätinstrument, som genomgått kontroll
enligt punkt 5, uppfyller de tillämpliga kraven i detta direktiv.

Teknisk dokumentation
2.

Tillverkaren skall utarbeta den tekniska dokumentation som beskrivs i artikel 10. Med hjälp av
dokumentationen skall det vara möjligt att bedöma om instrumentet överensstämmer med de
tillämpliga kraven i detta direktiv. Dokumentationen skall omfatta instrumentets konstruktion, tillverkning och funktionssätt, i den mån det är av betydelse för sådan bedömning.

3.

Tillverkaren skall hålla den tekniska dokumentationen tillgänglig för de nationella myndigheterna
under tio år efter det att det sista instrumentet har tillverkats.

Tillverkning
4.

Tillverkaren skall vidta alla erforderliga åtgärder för att säkerställa att de tillverkade mätinstrumenten
uppfyller de tillämpliga kraven i detta direktiv.

Verifikation
5.

Ett anmält organ, som tillverkaren valt, skall utföra eller låta utföra lämpliga undersökningar och
provningar för att kontrollera att instrumenten överensstämmer med de tillämpliga kraven i detta
direktiv.
Undersökningarna och provningarna för att kontrollera att mätinstrumenten överensstämmer med de
metrologiska kraven skall, enligt tillverkarens val, utföras antingen genom undersökning och provning
av varje enskilt instrument enligt punkt 6, eller genom undersökning och provning av instrument
som valts ut på statistisk grund enligt punkt 7.

6.

Verifikation av överensstämmelse med de metrologiska kraven genom undersökning och provning av
varje enskilt instrument

6.1. Alla instrument skall undersökas var för sig och lämpliga provningar enligt de relevanta dokument
som avses i artikel 13, eller likvärdiga provningar, skall utföras för att verifiera att instrumenten
överensstämmer med de tillämpliga metrologiska kraven. Om dokument saknas, skall det berörda
anmälda organet bestämma vilka provningar som skall utföras.
6.2. Det anmälda organet skall utfärda ett intyg om överensstämmelse på grundval av de utförda
undersökningarna och provningarna och skall anbringa sitt identifikationsnummer på varje godkänt
instrument eller låta anbringa det på sitt ansvar.
Tillverkaren skall hålla intygen om överensstämmelse tillgängliga för kontroll av de nationella
myndigheterna under tio år efter det att instrumentet certifierats.
7.

Statistisk verifikation av överensstämmelse med de metrologiska kraven

C 91 E/426

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Onsdag 17 december 2003

7.1. Tillverkaren skall vidta alla erforderliga åtgärder för att enhetligheten hos varje tillverkat parti skall
garanteras i tillverkningsprocessen och för verifikationen förete sina instrument i form av enhetliga
partier.
7.2. Ett antal provenheter skall slumpmässigt tas ut från varje parti i enlighet med kraven i punkt 7.3.
Alla instrument i provet skall undersökas var för sig, och lämpliga provningar enligt de dokument
som nämns i artikel 13, eller likvärdiga provningar, skall utföras för att fastställa om instrumenten
överensstämmer med tillämpliga metrologiska kraven så att det kan avgöras om partiet skall
godkännas eller inte. Om dokument saknas, skall det berörda anmälda organet bestämma vilka
provningar som skall utföras.
7.3. Det statistiska förfarandet skall uppfylla följande krav:
Den statistiska verifikationen skall grundas på egenskaper. Provtagningssystemet skall säkerställa
—

en kvalitetsnivå som motsvarar 95 % sannolikhet för godkännande, med en felkvot på mindre
än 1 %,

—

en gränskvalitet som motsvarar 5 % sannolikhet för godkännande, med en felkvot på mindre än
7 %.

7.4. Att ett parti godkänns innebär att samtliga instrument i detta parti godkänns, utom de instrument i
provet som inte klarade provningarna.
Det anmälda organet skall utfärda ett intyg om överensstämmelse på grundval av de utförda
undersökningarna och provningarna, och skall anbringa sitt identifikationsnummer på varje godkänt
instrument, eller låta anbringa det på sitt ansvar.
Tillverkaren skall hålla intygen om överensstämmelse tillgängliga för kontroll av de nationella
myndigheterna under tio år efter det att instrumentet certifierats.
7.5. Om ett parti underkänns, skall det anmälda organet vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att detta
parti släpps ut på marknaden. Om det ofta förekommer underkända partier kan det anmälda organet
tills vidare upphöra med den statistiska verifikationen och vidta lämpliga åtgärder.
Skriftlig försäkran om överensstämmelse
8.1. På varje mätinstrument som uppfyller de tillämpliga kraven i detta direktiv skall tillverkaren anbringa
”CE”-märkningen och den metrologiska tilläggsmärkningen.
8.2. En försäkran om överensstämmelse skall upprättas för varje modell av mätinstrumentet och skall
hållas tillgänglig för de nationella myndigheterna under tio år efter det att det sista instrumentet har
tillverkats. I försäkran skall anges för vilken modell av mätinstrumentet den har upprättats.
En kopia av försäkran skall levereras med varje mätinstrument som släpps ut på marknaden. Detta
krav kan dock tolkas som att det snarare gäller en produktserie eller ett varuparti än enskilda
instrument i sådana fall där ett stort antal instrument levereras till en och samma användare.
Efter överenskommelse med det anmälda organ som avses i punkt 5 skall tillverkaren, på det
anmälda organets ansvar, också anbringa det anmälda organets identifikationsnummer på mätinstrumenten.
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9.

Tillverkaren kan, om det anmälda organet godkänner det och på dess ansvar, anbringa det anmälda
organets identifikationsnummer på mätinstrumenten under tillverkningsprocessen.

Tillverkarens representant
10. Tillverkarens skyldigheter, med undantag av de som anges i punkterna 4 och 7.1, kan fullgöras, för
dennes räkning och på dennes ansvar, av tillverkarens representant.

BILAGA G

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE SOM GRUNDAR SIG PÅ VERIFIKATION AV ENSTAKA OBJEKT

1.

Den försäkran om överensstämmelse som grundar sig på verifikation av enstaka objekt är den del av
ett förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilken tillverkaren fullgör de skyldigheter
som föreskrivs i denna bilaga och säkerställer och försäkrar att ett mätinstrument, som genomgått
kontroll enligt punkt 4, överensstämmer med de tillämpliga kraven i detta direktiv.

Teknisk dokumentation
2.

Tillverkaren skall utarbeta den tekniska dokumentation som beskrivs i artikel 10 och göra denna
tillgänglig för det anmälda organ som avses i punkt 4. Den tekniska dokumentationen skall göra det
möjligt att bedöma om instrumentet överensstämmer med de tillämpliga kraven i detta direktiv och
skall omfatta instrumentets konstruktion, tillverkning och funktionssätt, i den mån det är av betydelse
för sådan bedömning.
Tillverkaren skall hålla den tekniska dokumentationen tillgänglig för de nationella myndigheterna
under tio år.

Tillverkning
3.

Tillverkaren skall vidta alla erforderliga åtgärder för att säkerställa att de tillverkade mätinstrumentet
överensstämmer med de tillämpliga kraven i detta direktiv.

Verifikation
4.

Ett anmält organ, som tillverkaren valt, skall utföra eller låta utföra lämpliga undersökningar och
provningar enligt de relevanta dokument som avses i artikel 13, eller likvärdiga provningar, för att
kontrollera att instrumentet uppfyller de tillämpliga kraven i detta direktiv. Om dokument saknas,
skall det berörda anmälda organet bestämma vilka provningar som skall utföras.
Det anmälda organet skall utfärda ett intyg om överensstämmelse i fråga om de utförda undersökningarna och provningarna och anbringa sitt identifikationsnummer på det godkända instrumentet
eller låta anbringa det på sitt ansvar.
Tillverkaren skall hålla intygen om överensstämmelse tillgängliga för kontroll av de nationella
myndigheterna under tio år efter det att instrumentet certifierats.
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Skriftlig försäkran om överensstämmelse
5.1. På varje mätinstrument som uppfyller de tillämpliga kraven i detta direktiv skall tillverkaren anbringa
”CE”-märkningen, den metrologiska tilläggsmärkningen samt, på ansvar av det anmälda organ som
avses i punkt 4, det senares identifikationsnummer.
5.2. En försäkran om överensstämmelse skall upprättas och hållas tillgänglig för de nationella myndigheterna under tio år efter det att instrumentet har tillverkats. I försäkran skall anges för vilket
mätinstrument den har upprättats.
En kopia av försäkran skall levereras med mätinstrumentet.
Tillverkarens representant
6.

Tillverkarens skyldigheter enligt punkterna 2 och 4.2 kan fullgöras, för dennes räkning och på dennes
ansvar, av tillverkarens representant.

BILAGA H

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE SOM GRUNDAR SIG PÅ FULLSTÄNDIG KVALITETSSÄKRING

1.

Den försäkran om överensstämmelse som grundar sig på fullständig kvalitetssäkring är den del av ett
förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilken tillverkaren fullgör de skyldigheter som
föreskrivs i denna bilaga och säkerställer och försäkrar att de berörda mätinstrumenten uppfyller de
tillämpliga kraven i detta direktiv.

Tillverkning
2.

Tillverkaren skall tillämpa ett godkänt kvalitetssystem för konstruktion, tillverkning och kontroll av
färdiga produkter samt provning av det berörda mätinstrumentet enligt punkt 3, samt vara föremål
för övervakning enligt punkt 4.

Kvalitetssystem
3.1. Tillverkaren skall hos ett anmält organ, efter eget val, ansöka om att få sitt kvalitetssystem bedömt.
Ansökan skall innehålla
—

alla upplysningar av betydelse för den berörda kategorin av mätinstrument,

—

dokumentation av kvalitetssystemet.

3.2. Genom kvalitetssystemet skall det säkerställas att instrumenten överensstämmer med de tillämpliga
kraven i detta direktiv.
Alla de faktorer, krav och bestämmelser som tillverkaren har tagit hänsyn till skall finnas dokumenterade på ett systematiskt och överskådligt sätt i form av skriftliga riktlinjer, rutiner och anvisningar.
Denna dokumentation av kvalitetssystemet skall möjliggöra en enhetlig tolkning av kvalitetssystemets
program, planer, manualer och dokument. Dokumentationen skall framför allt innehålla en fullgod
beskrivning av
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—

uppsatta kvalitetsmål samt ledningens organisatoriska struktur, ansvar och befogenheter när det
gäller konstruktions- och produktkvalitet,

—

de tekniska specifikationer för konstruktionen, inklusive standarder, som skall tillämpas och, när
de relevanta dokument som avses i artikel 13 inte kommer att tillämpas fullt ut, de åtgärder
som skall vidtas för att säkerställa uppfyllandet av de grundläggande krav i detta direktiv som är
tillämpliga på mätinstrumenten,

—

de metoder, processer och systematiska förfaranden för kontroll och verifikation av konstruktionen som skall användas vid konstruktion av mätinstrument inom den berörda kategorin,

—

de motsvarande metoder, processer och systematiska förfaranden för tillverkning, kvalitetskontroll och kvalitetssäkring som därvid skall användas,

—

de undersökningar och provningar som skall utföras före, under och efter tillverkningen, och hur
ofta de skall utföras,

—

kvalitetsdokumenten, såsom granskningsrapporter och provningsresultat, kalibreringsresultat,
redogörelser för den berörda personalens kvalifikationer etc.,

—

hur övervakning skall ske av att erforderlig konstruktions- och produktkvalitet uppnås och av att
kvalitetssystemet fungerar effektivt.

3.3. Det anmälda organet skall bedöma kvalitetssystemet för att avgöra om kraven i punkt 3.2 är
uppfyllda. Det anmälda organet skall förutsätta överensstämmelse med dessa krav om kvalitetssystemet uppfyller motsvarande specifikationer i en nationell standard som omsätter motsvarande
harmoniserade standard, från och med det att hänvisningarna har offentliggjorts i Europeiska
unionens officiella tidning.
Utöver erfarenheter av kvalitetsstyrningssystem skall bedömarna besitta erfarenheter på det aktuella
metrologiska området och aktuell mätinstrumentteknik och kunskaper om de tillämpliga kraven i
detta direktiv. I bedömningsförfarandet skall ingå en inspektion i tillverkarens lokaler.
Tillverkaren skall underrättas om beslutet. Meddelandet skall innehålla slutsatserna från undersökningen samt ett motiverat beslut om bedömningen.
3.4. Tillverkaren skall åta sig att fullgöra de skyldigheter som är förenade med det godkända kvalitetssystemet samt att vidmakthålla det så att det förblir ändamålsenligt och effektivt.
3.5. Tillverkaren skall underrätta det anmälda organ som har godkänt kvalitetssystemet om alla ändringar
som planeras i systemet.
Det anmälda organet skall ta ställning till ändringsförslagen samt avgöra om systemet med sådana
ändringar fortfarande uppfyller kraven i punkt 3.2 eller om en ny bedömning är nödvändig.
Det anmälda organet skall meddela tillverkaren sitt beslut. Meddelandet skall innehålla slutsatserna
från undersökningen samt ett motiverat beslut om bedömningen.
Övervakning på ett anmält organs ansvar
4.1. Syftet med övervakningen är att försäkra sig om att tillverkaren på rätt sätt fullgör de skyldigheter
som är förenade med det godkända kvalitetssystemet.
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4.2. Tillverkaren skall för inspektion ge det anmälda organet tillträde till lokaler för tillverkning, kontroll,
provning och lagring, samt förse organet med all erforderlig information, särskilt i fråga om
—

dokumentationen av kvalitetssystemet,

—

de dokument som förutsätts i kvalitetssystemets konstruktionsdel, såsom resultat från analyser,
beräkningar, provningar etc.,

—

de dokument som förutsätts i kvalitetssystemets tillverkningsdel, såsom granskningsrapporter och
provningsresultat, kalibreringsresultat, redogörelser för den berörda personalens kvalifikationer
etc.

4.3. Det anmälda organet skall med jämna mellanrum genomföra revisioner för att försäkra sig om att
tillverkaren vidmakthåller och tillämpar kvalitetssystemet, samt överlämna revisionsberättelser till
tillverkaren.
4.4. Det anmälda organet får dessutom besöka tillverkaren utan förvarning. I samband med sådana besök
kan det anmälda organet, om så erfordras, utföra eller på sitt ansvar låta utföra produktprovningar
för att kontrollera att kvalitetssystemet fungerar på riktigt sätt. Det anmälda organet skall lämna
tillverkaren en besöksrapport och, om provningar har genomförts, en provningsrapport.
Skriftlig försäkran om överensstämmelse
5.1. På varje mätinstrument som uppfyller de tillämpliga kraven i detta direktiv skall tillverkaren anbringa
”CE”-märkningen, den metrologiska tilläggsmärkningen samt, på ansvar av det anmälda organ som
avses i punkt 3.1, det senares identifikationsnummer.
5.2. En försäkran om överensstämmelse skall upprättas för en modell av mätinstrumentet och hållas
tillgänglig för de nationella myndigheterna under tio år efter det att det sista instrumentet har
tillverkats. I försäkran skall anges för vilken modell av mätinstrumentet den har upprättats.
En kopia av försäkran skall levereras med varje mätinstrument som släpps ut på marknaden. Detta
krav kan dock tolkas som att det snarare gäller en produktserie eller ett varuparti än enskilda
instrument i sådana fall där ett stort antal instrument levereras till en och samma användare.
6.

7.

Tillverkaren skall under tio år efter det att det sista mätinstrumentet har tillverkats kunna förete
följande för de nationella myndigheterna:
—

Sådan dokumentation av kvalitetssystemet som avses i punkt 3.1 andra strecksatsen.

—

Sådana godkännanden av ändringar som avses i punkt 3.5.

—

Sådana beslut och rapporter från det anmälda organet som avses i punkterna 3.5, 4.3 och 4.4.

Varje anmält organ skall med jämna mellanrum förse den medlemsstat som utsåg det med en lista
över bifall eller avslag på ansökningar om godkännande av kvalitetssystem och skall genast underrätta
denna medlemsstat om återkallade godkännanden av kvalitetssystem.

Tillverkarens representant
8.

Tillverkarens skyldigheter enligt punkterna 3.1, 3.5, 5.2 och 6 kan fullgöras, för dennes räkning och
på dennes ansvar, av tillverkarens representant.
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BILAGA H1

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE SOM GRUNDAR SIG PÅ FULLSTÄNDIG KVALITETSSÄKRING
SAMT KONSTRUKTIONSKONTROLL

1.

Den försäkran om överensstämmelse som grundar sig på fullständig kvalitetssäkring samt konstruktionskontroll är den del av ett förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilken
tillverkaren fullgör de skyldigheter som föreskrivs i denna bilaga och säkerställer och försäkrar att
de berörda mätinstrumenten uppfyller de tillämpliga kraven i detta direktiv.

Tillverkning

2.

Tillverkaren skall tillämpa ett godkänt kvalitetssystem för konstruktion, tillverkning och kontroll av
färdiga produkter samt provning av det berörda mätinstrumentet enligt punkt 3, samt vara föremål
för övervakning enligt punkt 5. Att mätinstrumentets tekniska konstruktion är lämplig skall ha
kontrollerats i enlighet med bestämmelserna i punkt 4.

Kvalitetssystem

3.1.

Tillverkaren skall hos ett anmält organ, efter eget val, ansöka om att få sitt kvalitetssystem bedömt.

Ansökan skall innehålla

3.2.

—

alla upplysningar av betydelse för den berörda kategorin av mätinstrument,

—

dokumentation av kvalitetssystemet.

Genom kvalitetssystemet skall det säkerställas att instrumenten överensstämmer med de tillämpliga
kraven i detta direktiv.

Alla de faktorer, krav och bestämmelser som tillverkaren har tagit hänsyn till skall finnas
dokumenterade på ett systematiskt och överskådligt sätt i form av skriftliga riktlinjer, rutiner och
anvisningar. Denna dokumentation av kvalitetssystemet skall möjliggöra en enhetlig tolkning av
kvalitetssystemets program, planer, manualer och dokument. Dokumentationen skall framför allt
innehålla en fullgod beskrivning av
—

uppsatta kvalitetsmål samt ledningens organisatoriska struktur, ansvar och befogenheter när det
gäller konstruktions- och produktkvalitet,

—

de tekniska specifikationer för konstruktionen, inklusive standarder, som skall tillämpas och,
när de relevanta dokument som avses i artikel 13 inte kommer att tillämpas fullt ut, de
åtgärder som skall vidtas för att säkerställa uppfyllandet av de grundläggande krav i detta
direktiv som är tillämpliga på mätinstrumenten,

—

de metoder, processer och systematiska förfaranden för kontroll och verifikation av konstruktionen som skall användas vid konstruktion av mätinstrument inom den berörda kategorin,
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3.3.

—

de motsvarande metoder, processer och systematiska förfaranden för tillverkning, kvalitetskontroll och kvalitetssäkring som därvid skall användas,

—

de undersökningar och provningar som skall utföras före, under och efter tillverkningen, och
hur ofta de skall utföras,

—

kvalitetsdokumenten, såsom granskningsrapporter och provningsresultat, kalibreringsresultat,
redogörelser för den berörda personalens kvalifikationer etc.,

—

hur övervakning skall ske av att erforderlig konstruktions- och produktkvalitet uppnås och av
att kvalitetssystemet fungerar effektivt.

Det anmälda organet skall bedöma kvalitetssystemet för att avgöra om kraven i punkt 3.2 är
uppfyllda. Det anmälda organet skall förutsätta överensstämmelse med dessa krav om kvalitetssystemet uppfyller de aktuella specifikationerna i en nationell standard som omsätter motsvarande
harmoniserade standard, från och med det att hänvisningarna har offentliggjorts i Europeiska
unionens tidning.
Utöver erfarenheter av kvalitetsstyrningssystem skall bedömarna besitta erfarenheter på det aktuella
metrologiska området och aktuell mätinstrumentteknik och kunskaper om de tillämpliga kraven i
detta direktiv. I bedömningsförfarandet skall ingå en inspektion i tillverkarens lokaler.
Tillverkaren skall underrättas om beslutet. Meddelandet skall innehålla slutsatserna från undersökningen samt ett motiverat beslut om bedömningen.

3.4.

Tillverkaren skall åta sig att fullgöra de skyldigheter som är förenade med det godkända kvalitetssystemet samt att vidmakthålla det så att det förblir ändamålsenligt och effektivt.

3.5.

Tillverkaren skall underrätta det anmälda organ som har godkänt kvalitetssystemet om alla
ändringar som planeras i systemet.
Det anmälda organet skall ta ställning till ändringsförslagen samt avgöra om systemet med sådana
ändringar fortfarande uppfyller kraven i punkt 3.2 eller om en ny bedömning är nödvändig.
Det anmälda organet skall meddela tillverkaren sitt beslut. Meddelandet skall innehålla slutsatserna
från undersökningen samt ett motiverat beslut om bedömningen.

3.6.

Varje anmält organ skall med jämna mellanrum förse den medlemsstat som utsåg det med en lista
över bifall eller avslag på ansökningar om godkännande av kvalitetssystem och skall genast
underrätta denna medlemsstat om återkallade godkännanden av kvalitetssystem.

Konstruktionskontroll
4.1.

Tillverkaren skall hos det anmälda organ som avses i punkt 3.1 ansöka om granskning av
konstruktionen.

4.2.

Ansökan skall göra det möjligt att förstå mätinstrumentets konstruktion, tillverkning och funktionssätt, samt att bedöma om det överensstämmer med de tillämpliga kraven i detta direktiv. Ansökan
skall innehålla följande:
—

Tillverkarens namn och adress.

—

En skriftlig försäkran om att samma ansökan inte har ingetts till något annat anmält organ.
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4.3.

—

Den tekniska dokumentation som beskrivs i artikel 10. Med hjälp av dokumentationen skall
det vara möjligt att bedöma om mätinstrumentet överensstämmer med de tillämpliga kraven i
detta direktiv. Dokumentationen skall omfatta instrumentets konstruktion och funktion, i den
mån det är av betydelse för en sådan bedömning.

—

Det underlag som visar den tekniska konstruktionens lämplighet. I detta underlag skall
omnämnas eventuella dokument som tillämpats, särskilt i de fall då de relevanta dokument
som avses i artikel 13 inte har tillämpats fullt ut, och vidare skall det, när så erfordras,
innehålla resultaten av provningar som genomförts i tillverkarens laboratorium eller i något
annat provningslaboratorium för dennes räkning och på dennes ansvar.

Det anmälda organet skall pröva ansökan och, om konstruktionen uppfyller de bestämmelser
i detta direktiv som är tillämpliga på mätinstrumentet, utfärda ett EG-intyg om konstruktionskontroll till tillverkaren. Intyget skall innehålla tillverkarens namn och adress, granskningsresultat,
eventuella giltighetsvillkor och uppgifter som krävs för att identifiera det godkända mätinstrumentet.

4.3.1. Alla relevanta delar av den tekniska dokumentationen skall bifogas intyget.

4.3.2. Intyget eller bilagorna till detta skall innehålla all nödvändig information för bedömning av
överensstämmelse och kontroll av instrument i bruk. Det skall möjliggöra bedömning av tillverkade
instruments överensstämmelse med den undersökta konstruktionen vad avser reproducerbarhet av
metrologisk prestanda, när de är korrekt inställda med hjälp av lämpliga medel, inklusive

—

instrumentkonstruktionens metrologiska egenskaper,

—

åtgärder som krävs för att garantera instrumentens integritet (försegling, identifikation av
programvara, osv.),

—

information om andra aspekter som är nödvändiga för en identifiering av instrumentet och för
att kontrollera att det uppvisar yttre konstruktionsöverensstämmelse,

—

vid behov all specifik information som krävs för att verifiera de tillverkade instrumentens
egenskaper,

—

när det gäller underenheter, all nödvändig information för att säkerställa överensstämmelsen
med andra underenheter eller mätinstrument.

4.3.3. Det anmälda organet skall utarbeta en bedömningsrapport om detta och hålla den tillgänglig för
den medlemsstat som utsåg organet. Utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 12.8 får det
anmälda organet endast med tillverkarens samtycke offentliggöra hela eller delar av innehållet i
denna rapport.

Intyget skall ha en giltighetstid på tio år från datum för utfärdandet och kan förlängas med tio år i
taget.
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Avslag på en tillverkares ansökan om intyg om konstruktionskontroll skall utförligt motiveras av
det anmälda organet.
4.4.

Tillverkaren skall underrätta det anmälda organ som har utfärdat EG-intyget om konstruktionskontroll om alla genomgripande ändringar av den godkända konstruktionen. Ändringar av en
godkänd konstruktion måste ges kompletterande godkännande av det anmälda organ som utfärdat
EG-intyget om konstruktionskontroll, om de kan påverka överensstämmelsen med de grundläggande kraven i detta direktiv, intygets giltighetsvillkor eller de användningsvillkor som föreskrivs
för mätinstrumentet. Detta kompletterande godkännande skall utfärdas i form av ett tillägg till det
ursprungliga EG-intyget om konstruktionskontroll.

4.5.

Varje anmält organ skall med jämna mellanrum förse den medlemsstat som utsåg det med
—

utfärdade EG-intyg om konstruktionskontroll och bilagor till dessa,

—

tillägg och ändringar som rör redan utfärdade intyg.

Varje anmält organ skall genast underrätta den medlemsstat som utsett det om återkallade EG-intyg
om konstruktionskontroll.
4.6.

Tillverkaren eller dennes representant skall bevara en kopia av EG-intyget om konstruktionskontroll
samt bilagor och tillägg till detta, tillsammans med den tekniska dokumentationen, under tio år
efter det att det sista mätinstrumentet har tillverkats.
När varken tillverkaren eller dennes representant är etablerad inom gemenskapen skall ansvaret för
att tillhandahålla den tekniska dokumentationen vila på den person som utsetts av tillverkaren.

Övervakning på ett anmält organs ansvar
5.1.

Syftet med övervakningen är att försäkra sig om att tillverkaren på rätt sätt fullgör de skyldigheter
som är förenade med det godkända kvalitetssystemet.

5.2.

Tillverkaren skall för inspektion ge det anmälda organet tillträde till lokaler för konstruktion,
tillverkning, kontroll, provning och lagring, samt förse organet med all erforderlig information,
särskilt i fråga om
—

dokumentationen av kvalitetssystemet,

—

de dokument som förutsätts i kvalitetssystemets konstruktionsdel, såsom resultat från analyser,
beräkningar, provningar etc.,

—

de dokument som förutsätts i kvalitetssystemets tillverkningsdel, såsom granskningsrapporter
och provningsresultat, kalibreringsresultat, redogörelser för den berörda personalens kvalifikationer etc.

5.3.

Det anmälda organet skall med jämna mellanrum genomföra revisioner för att försäkra sig om att
tillverkaren vidmakthåller och tillämpar kvalitetssystemet, samt överlämna revisionsberättelser till
tillverkaren.

5.4.

Det anmälda organet får dessutom besöka tillverkaren utan förvarning. I samband med sådana
besök kan det anmälda organet, om så erfordras, utföra eller på sitt ansvar låta utföra produktprovningar för att kontrollera att kvalitetssystemet fungerar på riktigt sätt. Det anmälda organet
skall lämna tillverkaren en besöksrapport och, om provningar har genomförts, en provningsrapport.
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Skriftlig försäkran om överensstämmelse
6.1.

På varje mätinstrument som uppfyller de tillämpliga kraven i detta direktiv skall tillverkaren
anbringa ”CE”-märkningen, den metrologiska tilläggsmärkningen samt, på ansvar av det anmälda
organ som avses i punkt 3.1, det senares identifikationsnummer.

6.2.

En försäkran om överensstämmelse skall upprättas för varje modell av mätinstrumentet och skall
hållas tillgänglig för de nationella myndigheterna under tio år efter det att det sista instrumentet har
tillverkats. I försäkran skall anges för vilken modell av mätinstrumentet den har upprättats samt
numret på intyget om konstruktionskontroll.
En kopia av försäkran skall levereras med varje mätinstrument som släpps ut på marknaden. Detta
krav kan dock tolkas som att det snarare gäller en produktserie eller ett varuparti än enskilda
instrument i sådana fall där ett stort antal instrument levereras till en och samma användare.

7.

Tillverkaren skall under tio år efter det att det sista mätinstrumentet har tillverkats kunna förete
följande för de nationella myndigheterna:
—

Sådan dokumentation som avses i punkt 3.1 andra strecksatsen.

—

Sådana godkännanden av ändringar som avses i punkt 3.5.

—

Sådana beslut och rapporter från det anmälda organet som avses i punkterna 3.5, 5.3 och 5.4.

Tillverkarens representant
8.

Tillverkarens skyldigheter enligt punkterna 3.1, 3.5, 6.2 och 7 kan fullgöras, för dennes räkning och
på dennes ansvar, av tillverkarens representant.

BILAGA MI-001
VATTENMÄTARE
De tillämpliga kraven i bilaga I, tillsammans med de särskilda kraven och de angivna förfarandena för
bedömning av överensstämmelse i den här bilagan, gäller för vattenmätare som är avsedda för mätning av
volymer av rent kall- eller varmvatten som används i bostäder, butiks- och kontorslokaler samt lätta
industrier.
Definitioner
Vattenmätare
Mätinstrument utformat för att mäta, registrera och visa volymen av det vatten som passerar genom
mätgivaren (beräknat vid mätningsförhållandena).
Minsta flöde (Q1)
Lägsta flöde vid vilket vattenmätaren inte överskrider största tillåtna fel.
Gränsflöde (Q2)
Flödesvärde som ligger mellan det permanenta flödet och minsta flödet och som bildar gränsen mellan två
flödesområden — ”övre området” och ”undre området”. För vardera området finns ett eget största tillåtna
fel fastställt.
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Permanent flöde (Q3)
Största flöde vid vilket vattenmätaren fungerar tillfredsställande under normala driftsförhållanden, dvs. vid
stationärt eller intermittent flöde.
Överlastflöde (Q4)
Största flöde vid vilket mätaren fungerar tillfredsställande under kort tid utan att ta skada.
Särskilda krav
Nominella driftförhållanden
Tillverkaren skall ange nominella driftförhållanden för mätinstrumentet, särskilt
1.

Flödesområde.
Flödesområdets värden skall vara sådana att följande villkor är uppfyllda:
Q3/Q1 ≥ 10
Q2/Q1 = 1,6
Q4/Q3 = 1,25
Under en tid av 5 år efter det att detta direktiv har trätt i kraft får kvoten Q2/Q1 vara 1,5, 2,5, 4
eller 6,3.

2.

Vattnets temperaturområden.
Temperaturområdets värden skall uppfylla något av följande villkor:
Från 0,1 °C till minst 30 °C.
Från 30 °C till minst 90 °C.
Mätaren kan vara konstruerad för att fungera inom båda områdena.

3.

Område för vattnets relativa tryck. Detta omfattar värden från och med 0,3 bar till minst 10 bar
vid Q3.

4.

Kraftförsörjning: nominell växelspänning och/eller gränser för likströmsförsörjning.

STÖRSTA TILLÅTNA FEL
5.

Största tillåtna visningsfel, positivt eller negativt, från sann volym vid flöden från och med
gränsflödet (Q2) och upp till överlastflödet (Q4) är
2 % för vatten med en temperatur av ≤ 30 °C,
3 % för vatten med en temperatur av > 30 °C.

6.

Största tillåtna visningsfel, positivt eller negativt, från sann volym, vid flöden större än minsta
flödet (Q1) och mindre än gränsflödet (Q2), är 5 % för vatten vid alla temperaturer.

Tillåten påverkan av störningar
7.1.

Elektromagnetisk tålighet
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7.1.1. Påverkan av elektromagnetiska störningar på vattenmätaren skall vara sådan
—

att förändringen i mätresultatet inte överskrider det kritiska avvikelsevärdet enligt 8.1.4, eller

—

det presenterade mätresultatet är sådant att det inte går att tolka som ett giltigt resultat. Ett
exempel är en momentan variation som inte kan tolkas, registreras eller överföras som ett
mätresultat.

7.1.2. Efter att ha varit utsatt för en elektromagnetisk störning skall vattenmätaren
—

återgå till att fungera inom största tillåtna fel,

—

ha alla mätfunktioner intakta, samt

—

medge framhämtning av alla mätdata som förelåg omedelbart före störningen.

7.1.3. Det kritiska avvikelsevärdet är det minsta av följande två värden:

7.2.

—

Den volym som motsvarar hälften av det största tillåtna felets storlek i den uppmätta
volymens övre område.

—

Den volym som motsvarar det största tillåtna felet för den volym som motsvaras av flödet Q3
under en minut.

Hållbarhet
Sedan ett lämpligt prov genomförts, varvid hänsyn tagits till den tid som tillverkaren beräknat, skall
följande kriterier uppfyllas:

7.2.1. Variationen i mätresultatet efter hållbarhetsprovningen får, i förhållande till det initiala mätresultatet,
inte överskrida följande värden:
—

3 % av den uppmätta volymen i flödesområdet Q1< Q2.

—

1,5 % av den uppmätta volymen i flödesområdet Q2 ≤ Q4.

7.2.2. Mätfelet för den volym som uppmäts efter hållbarhetsprovningen får inte överskrida följande
värden:
—

± 6 % av den uppmätta volymen i flödesområdet Q1< Q2.

—

± 2,5 % av den uppmätta volymen i flödesområdet Q2 ≤ Q4 för vattenmätare avsedda för
vattentemperaturer i området 0,1–30 °C.

—

± 3,5 % av den uppmätta volymen i flödesområdet Q2 ≤ Q4 för vattenmätare avsedda för
vattentemperaturer i området 30–90 °C.

Lämplighet
8.1.

Mätaren skall kunna installeras i valfritt läge utan att det påverkar funktionen, såvida inget annat är
tydligt angivet på mätaren.

8.2.

Tillverkaren skall specificera om mätaren är konstruerad för att mäta reverserat flöde. Om så är
fallet skall den reverserade flödesvolymen antingen subtraheras från den sammanlagt genomströmmade volymen (oavsett flödesriktning) eller registreras separat. Samma största tillåtna fel skall gälla
för båda flödesriktningarna.
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Vattenmätare som inte är konstruerade för mätning av reverserat flöde skall antingen förhindra
reverserat flöde eller klara ett tillfälligt reverserat flöde utan att skadas och utan att de metrologiska
egenskaperna förändras.
Måttenheter
9.

Uppmätt volym skall visas i kubikmeter (m3).

Ibruktagande
10.

Medlemsstaten skall se till att kraven enligt 1—3 ovan fastställs av distributören eller den person
som lagligen utsetts för att installera mätaren, så att mätaren är lämplig för korrekt mätning av den
förbrukning som förutses eller som kan förutses.

Bedömning av överensstämmelse
De förfaranden för bedömning av överensstämmelse som avses i artikel 9 och som tillverkaren kan välja
mellan är
B+F eller B+D eller H1.

BILAGA MI-002

GASMÄTARE OCH VOLYMOMVANDLARE

De tillämpliga kraven i bilaga I, tillsammans med de särskilda kraven och angivna förfaranden för
bedömning av överensstämmelse i den här bilagan, gäller för gasmätare och volymomvandlare avsedda
att användas i bostäder, butiks- och kontorslokaler samt lätta industrier.
Definitioner
Gasmätare
Mätinstrument utformat för att mäta, registrera och visa den bränslegasmängd (volym eller massa) som
passerat genom mätaren.
Omvandlare
Anordning som är kopplad till en gasmätare och som automatiskt räknar om den uppmätta mängden vid
rådande mätbetingelser till motsvarande mängd vid normalförhållanden.
Minsta flöde (Qmin)
Lägsta flöde vid vilket gasmätaren inte överskrider största tillåtna fel.
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Största flöde (Qmax)
Högsta flöde vid vilket gasmätaren inte överskrider största tillåtna fel.
Gränsflöde (Qt)
Flödesvärde som ligger mellan det största och minsta flödet och som bildar gränsen mellan
två flödesområden — ”övre området” och ”undre området”. För vardera området finns ett eget största
tillåtet fel fastställt.
Överlastflöde (Qr)
Största flöde vid vilket mätaren fungerar under en kort tidsperiod utan att ta skada.
Normalförhållanden
De specificerade förhållanden som den uppmätta flödesmängden räknas om till.
DEL I — SÄRSKILDA KRAV — GASMÄTARE

1.

Nominella driftsförhållanden
Tillverkaren skall specificera de nominella driftsförhållandena för gasmätaren med beaktande av
följande:

1.1.

Gasens flödesområde skall uppfylla minst följande villkor:

Klass

Qmax/Qmin

Qmax/Qt

Qr/Qmax

1,5

≥ 150

≥ 10

1,2

1,0

≥ 20

≥5

1,2

1.2.

Gasens temperaturområde, med ett minsta område av 40 ºC

1.3.

Förhållanden som hänför sig till bränslegasen
Instrumentet skall konstrueras för det utbud av olika gassorter och de distributionstryck som råder i
destinationslandet. Särskilt skall tillverkaren ange
—

gasfamilj eller gasgrupp,

—

största arbetstryck.

1.4.

Ett minsta temperaturområde av 50 ºC för den klimatmässiga miljön

1.5.

Nominell växelspänning och/eller begränsningar i fråga om likströmsförsörjning
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2.

Största tillåtna fel

2.1.

Gasmätare som visar volymen eller massa vid mätningsförhållandena

Klass

1,5

1,0

Qmin ≤ Q < Qt

3%

2%

Qt ≤ Q ≤ Qmax

1,5 %

1%

Tabell 1

När de fel som uppstår i flöden mellan Qt och Qmax alla har samma tecken, får samtliga vara högst
1 % för klass 1,5 och 0,5 % för klass 1,0.
2.2.

För en gasmätare med temperaturomvandlare som endast visar den omvandlade volymen, skall
mätarens största tillåtna fel ökas med 0,5 % inom ett område av 30 ºC, symmetriskt placerat runt
den temperatur som tillverkaren specificerat och som ligger mellan 15 ºC och 25 ºC. Utanför detta
område tillåts en extra ökning av felet med 0,5 % inom varje intervall om 10 ºC.

3.

Tillåten påverkan av störningar

3.1.

Elektromagnetisk tålighet

3.1.1. Påverkan av elektromagnetiska störningar på gasmätaren eller volymomvandlaren skall vara sådan
att
—

förändringen i mätresultatet inte är större än det kritiska avvikelsevärdet enligt 3.1.3, eller

—

det presenterade mätresultatet är sådant att det inte går att tolka som ett giltigt resultat. Ett
exempel är en momentan variation som inte kan tolkas, registreras eller överföras som ett
mätresultat.

3.1.2. Efter att ha varit utsatt för en elektromagnetisk störning skall gasmätaren
—

återgå till att fungera inom största tillåtna fel,

—

ha alla mätfunktioner intakta, samt

—

medge framhämtning av alla mätdata som förelåg omedelbart före störningen.

3.1.3. Det kritiska avvikelsevärdet är det minsta av följande två värden:
—

Den volym som motsvarar hälften av det största tillåtna felets storlek i den uppmätta
volymens övre område.

—

Den volym som motsvarar det största tillåtna felet för den volym som motsvaras av maxflödet
under en minut.
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3.2.

Effekten av störningar i uppströms- nedströmsflöden
Under de installationsförhållanden som tillverkaren angett skall inte effekten av flödesstörningar
överstiga en tredjedel av största tillåtna fel.

4.

Hållbarhet
Sedan ett lämpligt prov genomförts, varvid hänsyn tagits till den tid som tillverkaren beräknat, skall
följande kriterier uppfyllas:

4.1.

Klass 1,5 meter

4.1.1. Variationen i mätresultatet efter hållbarhetsprovningen får i förhållande till det initiala mätresultatet
för flödesvärden i området Qt–Qmax inte avvika från mätresultatet med mer än 2 %.
4.1.2. Visningsfelet efter hållbarhetsprovningen måste ligga inom det dubbla största tillåtna felet i avsnitt
2.
4.2.

Klass 1,0 meter

4.2.1. Variationen i mätresultatet efter hållbarhetsprovningen får i förhållande till det initiala mätresultatet
inte avvika med mer än en tredjedel från det största tillåtna felet i avsnitt 2.
4.2.2. Visningsfelet efter hållbarhetsprovningen får inte överstiga det största tillåtna felet i avsnitt 2.
5.

Lämplighet

5.1.

Gasmätare med kraftförsörjning från elnätet (växel- eller likström) skall vara utrustade med reservkraft eller andra hjälpmedel så att alla mätfunktioner bevaras intakta under ett fel på huvudkraftkällan.

5.2.

En kraftkälla som är speciellt avdelad för en gasmätare skall ha en livslängd av minst fem år. När
90 % av livslängden förflutit skall en lämplig form av varning visas.

5.3.

Anordningar som återger mätresultat skall ha tillräckligt antal sifferpositioner så att den gasmängd
som passerar under 8 000 timmar vid Qmax inte gör att siffrorna återställs till sitt utgångsvärde.

5.4.

Gasmätaren skall kunna installeras i varje läge som tillverkaren uppgett i sin bruksanvisning.

5.5.

Gasmätaren skall ha en provningsenhet som gör det möjligt att utföra provningar under rimlig tid.

5.6.

Gasmätaren skall respektera det största tillåtna felet i varje flödesriktning eller endast i en
flödesriktning som är tydligt markerat.

6.

Enheter
Uppmätt mängd skall visas i kubikmeter eller i kilogram.
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DEL II — SÄRSKILDA KRAV — VOLYMOMVANDLARE
En volymomvandlare utgör en underenhet enligt andra möjligheten i definition b i artikel 4 andra
strecksatsen.
För en volymomvandlare gäller de grundläggande kraven för gasmätare, i erforderliga fall. Dessutom gäller
följande krav:
7.

Normalförhållanden för omvandlade mängder
Tillverkaren skall specificera normalförhållandena för omvandlade mängder.

8.

Största tillåtna fel:
—

0,5 % i en lufttemperatur på 20 ºC ± 3 ºC, luftfuktighet på 60 % ± 15 %, nominella värden
för kraftförsörjningen.

—

0,7 % för temperaturomvandlare vid nominella driftsförhållanden.

—

1 % för andra typer av omvandlare vid nominella driftsförhållanden.

Observera: Gasmätarens fel har ej beaktats.
9.

Lämplighet

9.1.

En elektronisk mätvärdesomvandlare skall kunna detektera när den ligger utanför de arbetsområden
(ett eller flera) som tillverkaren angivit i fråga om parametrar som är av betydelse för mätnoggrannheten. I sådant fall skall omvandlaren sluta integrera den omvandlade mängden. Omvandlaren får
delsummera den omvandlade mängden för den tid den legat utanför sina arbetsområden (ett eller
flera).

9.2.

En elektronisk omvandlare skall kunna visa alla uppgifter som är relevanta för mätningen utan
extra utrustning.
DEL III — IBRUKTAGANDE OCH BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE
IBRUKTAGANDE

10.

a) När en medlemsstat föreskriver mätningar för användning i bostäder, skall den tillåta att sådana
mätningar görs med alla mätare av klass 1,5, och med mätare av klass 1,0 med en Qmax/Qminkvot lika med eller större än 150.
b) När en medlemsstat föreskriver mätningar för användning i butiks- och kontorslokaler och/eller
lättare industrier, skall den tillåta att sådana mätningar görs med alla slag av mätare av klass 1,5.
c) När det gäller kraven enligt punkt 1.2 och 1.3 skall medlemsstaterna se till att egenskaperna
fastställs av distributören eller den person som lagligen utsetts för att installera mätaren, så att
mätaren är lämplig för korrekt mätning av den förbrukning som förutses eller som kan förutses.

Bedömning av överensstämmelse
De förfaranden för bedömning av överensstämmelse som avses i artikel 9 och som tillverkaren kan välja
mellan är
B+F eller B+D eller H1.
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BILAGA MI-003
AKTIVA ELENERGIMÄTARE
De tillämpliga kraven i bilaga I, tillsammans med de särskilda kraven och angivna förfaranden för
bedömning av överensstämmelse i den här bilagan, gäller för aktiva elenergimätare avsedda att användas
i bostäder, butiks- och kontorslokaler samt lätta industrier.
Observera: Elenergimätare kan användas i kombination med externa mättransformatorer beroende på
vilken mätteknik som tillämpas. Denna bilaga omfattar dock endast elenergimätare och inte mättransformatorer.
DEFINITIONER
En aktiv elenergimätare är en anordning som mäter den aktiva elektriska energi som förbrukas i en krets.
I = Den elektriska ström som passerar genom mätaren.
In = Den specificerade referensström för vilken den transformatorstyrda mätaren är konstruerad.
Ist = Det minsta angivna värde på I vid vilket mätaren registrerar aktiv elenergi vid effektfaktor ett
(flerfasiga mätare med symmetrisk belastning).
Imin = Värde på I över vilket felet ligger inom gränsen för största tillåtna fel (flerfasmätare med symmetrisk
belastning).
Itr = Värdet på I över vilket felet ligger inom gränsen för minsta tillåtna fel som motsvarar mätarens
klassbeteckning.
Imax = Det största värde på I för vilket felet ligger inom gränsen för största tillåtna fel.
U = Den elektriska spänning som tillförs mätaren.
Un = Den specificerade referensspänningen.
f = Den spänningsfrekvens som tillförs mätaren.
fn = Den specificerade referensfrekvensen.
EF = Effektfaktor = cos Φ = cosinus för fasskillnaden Φ mellan I och U.
SÄRSKILDA KRAV
1.

Noggrannhet
Tillverkaren skall specificera mätarens klassbeteckning. Klassbeteckning definieras som klass A, B
och C.

2.

Nominella driftsförhållanden
Tillverkaren skall specificera mätarens nominella driftsförhållanden, särskilt de värden fn, Un, In, Ist,
Imin, Itr och Imax som gäller för mätaren.
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För de aktuella specificerade värdena skall mätaren uppfylla villkoren i tabell 1.

Klass A

Klass B

Klass C

Ist

≤ 0,05 · Itr

≤ 0,04 · Itr

≤ 0,04 · Itr

Imin

≤ 0,5 · Itr

≤ 0,5 · Itr

≤ 0,3 · Itr

Imax

≥ 50 · Itr

≥ 50 · Itr

≥ 50 · Itr

Ist

≤ 0,06 · Itr

≤ 0,04 · Itr

≤ 0,02 · Itr

Imin

≤ 0,4 · Itr

≤ 0,2 · Itr (*)

≤ 0,2 · Itr

In

= 20 · Itr

= 20 · Itr

= 20 · Itr

Imax

≥ 1,2 · In

≥ 1,2 · In

≥ 1,2 · In

För direktanslutna mätare

För transformatorstyrda mätare

(*)

För klass B elektromekaniska mätare skall Imin ≤ 0,4 · Itr gälla.

Tabell 1

Spänningen, frekvensen och de effektfaktorsområden inom vilka mätaren skall uppfylla de största
tillåtna felkrav som anges i tabell 2. Dessa områden skall känna igen de typiska egenskaperna för
den elektricitet som levereras genom offentliga distributionssystem.
Spänningen och frekvensen skall vara minst
0,9 . Un ≤ U ≤ 1,1 . Un
0,98 . fn ≤ f ≤ 1,02 . fn
Effektfaktorsområdet skall sträcka sig minst från
cos Φ = 0,5 vid induktiv last till cos Φ = 0,8 vid kapacitiv last.
3.

Största tillåtna fel
Effekten av de olika mätstorheterna och influensstorheterna (a, b, c …) bedöms separat, varvid alla
andra mätstorheter och influensstorheter behålls relativt konstanta vid sina referensvärden. Mätfelet,
som inte får överstiga det största tillåtna fel som anges i tabell 2, beräknas som
Mätfel = √ a2+b2+c2…
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När mätaren är i drift under växlande belastningsström skall det procentuella antalet fel inte
överskrida de gränser som anges i tabell 2.

Mätarklass

Driftstemperatur

Driftstemperatur

Driftstemperatur

Driftstemperatur

+ 5 °C … + 30 °C

– 10 °C … + 5 °C
eller
+ 30 °C … + 40 °C

– 25 °C … – 10 °C
eller
+ 40 °C … + 55 °C

- 40 °C … – 25 °C
eller
+ 55 °C … + 70 °C

A

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

B

Enfasmätare; flerfasmätare med symmetrisk belastning
Imin ≤ I < Itr

3,5

2

1

5

2,5

1,3

7

3,5

1,7

9

4

2

Itr ≤ I ≤ Imax

3,5

2

0,7

4,5

2,5

1

7

3,5

1,3

9

4

1,5

4

2,5

1

5

3

1,3

7

4

1,7

9

4,5

2

Flerfasmätare med en fas belastad
Itr ≤ I ≤ Imax, se undantaget nedan

För elektromekaniska flerfasmätare är strömområdet för enfaslasten begränsat till 5Itr ≤ I ≤ Imax

Tabell 2 — Största tillåtna fel i procent av nominella driftsförhållanden och fastställda belastningsnivåer och drifttemperatur. När mätaren är i drift inom olika temperaturområden, skall de relevanta
värdena för största tillåtna fel vara tillämpliga.

4.

Tillåten påverkan av störningar

4.1.

Allmänt

Eftersom elenergimätare är direkt anslutna till kraftförsörjningen och eftersom nätströmmen också
är en av mätstorheterna, används en särskild elektromagnetisk miljö för elmätare.

Mätaren skall överensstämma med den elektromagnetiska miljöklassen E2 och de kompletterande
kraven i punkterna 4.2 och 4.3.

Den elektromagnetiska miljön och tillåten påverkan avspeglar att det förekommer långvariga
störningar som inte får påverka noggrannheten utanför de kritiska avvikelsevärden samt transientstörningar som kan orsaka att funktionen eller prestandan tillfälligt försämras eller förloras, men
från vilka mätaren skall återställas och får inte påverka noggrannheten utanför de kritiska
avvikelsevärdena.
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När det finns en förutsebar stor risk på grund av åska eller där luftledningar dominerar skall
mätarens metrologiska egenskaper skyddas.

4.2.

Påverkan av långvarig störning

Störning

Procentuell andel av kritiska avvikelsevärden för mätare av klass
A

B

C

1,5

1,5

0,3

Spänningsosymmetri (gäller endast flerfasmätare)

4

2

1

Övertonsinnehåll i strömkretsen (*)

1

0,8

0,5

Likström och övertoner i strömkretsen (*)

6

3

1,5

Snabba transientskurar

6

4

2

Magnetfält, elektromagnetiskt fält med hög frekvens (utstrålad
radiofrekvens), ledningsbundna störningar införda genom radiofrekvensfält samt skydd mot oscillerande vågor

3

2

1

Motriktad fasföljd

(*)

När det gäller elektromekaniska elmätare har inga kritiska avvikelsevärden fastställts för övertonsinnehåll i strömkretsen och för likström och övertoner i strömkretsen.

Tabell 3 — Kritiska avvikelsevärden för långvariga störningar

4.3.

Tillåten påverkan av elektromagnetiska utjämningsfenomen

4.3.1. Påverkan av en elektromagnetisk störning i en elenergimätare skall vara sådan att under och
omedelbart efter en störning

—

de resultat som är avsedda för prov av mätarens tillförlitlighet och inte framkallar pulser eller
signaler som motsvarar en energi som överstiger det kritiska avvikelsevärdet,

och mätaren skall i rimlig tid efter störningen

—

återgå till att fungera inom det största tillåtna felområdet,

—

ha alla mätfunktioner intakta,

—

medge framhämtning av alla mätdata som förelåg innan störningen applicerades
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—

och inte visa på någon avvikelse i den registrerade energin som överstiger det kritiska
avvikelsevärdet.

Det kritiska avvikelsevärdet i kWh är m · Un · Imax 10-6
(där m är antalet mätelement i mätaren, Un uttryckt i volt och Imax i ampere).

4.3.2. För överström är det kritiska avvikelsevärdet 1,5 %.
5.

Lämplighet

5.1.

Under den nominella driftsspänningen skall mätarens positiva fel inte överstiga +10 %.

5.2.

Displayen för total energi skall ha tillräckligt antal sifferpositioner för att säkerställa att den inte
återgår till sitt initialvärde när mätaren är i drift under 4 000 timmar med full belastning (I=Imax,
U=Un och PF=1) och att det inte går att nollställa den vid användning.

5.3.

Vid elbortfall i kretsen skall den summerade mängden uppmätt elektrisk energi kunna avläsas under
en period av minst fyra månader.

5.4.

Tomgång
När spänningen appliceras utan ström i strömkretsen (strömkretsen skall vara öppen krets) skall
mätaren inte registrera energi vid spänningar mellan 0,8 · Un och 1,1 · Un.

5.5.

Start
Mätaren skall starta och fortsätta att registrera med Un, PF = 1 (flerfasmätare med symmetrisk
belastning) och en ström motsvarande Ist.

6.

Enheter
Den uppmätta elektriska energin skall visas i kilowattimmar eller i megawattimmar.

7.

Ibruktagande
a) När en medlemsstat föreskriver mätningar för användning i bostäder, skall den tillåta att sådana
mätningar görs med alla slag av mätare av klass A. För särskilda ändamål får medlemsstaten
kräva en mätare av klass B.
b) När en medlemsstat föreskriver mätningar för användning i butiks- och kontorslokaler och/eller
lätt industri, skall den tillåta att sådana mätningar görs med alla slag av mätare av klass B. För
särskilda ändamål får medlemsstaten kräva en mätare av klass C.
c) Medlemsstaten skall se till att strömområdet fastställs av distributören eller den person som
lagligen utsetts att installera mätaren, så att mätaren är lämplig för korrekt mätning av den
förbrukning som förutses eller som kan förutses.

Bedömning av överensstämmelse
De förfaranden för bedömning av överensstämmelse som avses i artikel 9 och som tillverkaren kan välja
mellan är
B+F eller B+D eller H1.
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BILAGA MI-004

VÄRMEMÄTARE

De tillämpliga grundläggande kraven i bilaga I, tillsammans med de särskilda kraven och de angivna
förfarandena för bedömning av överensstämmelse i den här bilagan, gäller för de värmemätare som är
avsedda att användas i bostäder, butiks- och kontorslokaler samt lätt industri.
DEFINITIONER

En värmemätare är ett instrument som är utformat för mätning av värme, som i en värmeväxlarkrets
upptas eller avges av en vätska som kallas värmebärande medium.
En värmemätare är antingen ett komplett instrument eller ett kombinerat instrument bestående av
underenheterna flödessensor, temperatursensorpar samt räknare, enligt definitionen i artikel 4 b, eller en
kombination av dessa.
θ = Det värmebärande mediets temperatur.
θin = Värdet på θ vid värmeväxlarkretsens inlopp.
θut = Värdet på θ vid värmeväxlarkretsens utlopp.
Δθ = Temperaturskillnaden θin – θut med Δθ ≥0.
θmax = Övre värdegräns på θ vid vilket värmemätaren fungerar korrekt inom största tillåtna fel.
θmin = Undre värdegräns på θ vid vilket värmemätaren fungerar korrekt inom största tillåtna fel.
Δθmax = Övre värdegräns på Δθ vid vilket värmemätaren fungerar korrekt inom största tillåtna fel.
Δθmin = Undre värdegräns på Δθ vid vilket värmemätaren fungerar korrekt inom största tillåtna fel.
q = Flödesmängden hos det värmebärande mediet.
qs = Det största värde på q som är tillåtet under korta tidsperioder för att värmemätaren skall fungera
korrekt.
qp = Det största värde på q som är permanent tillåtet för att värmemätaren skall fungera korrekt.
qi = Det minsta värde på q som är tillåtet för att värmemätaren skall fungera korrekt.
P = Värmeeffekten från värmeutbytet.
Ps = Övre gräns för P som är tillåten för att värmemätaren skall fungera korrekt.
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SÄRSKILDA KRAV
1.

Nominella driftsförhållanden
Värdena för nominella driftsförhållanden skall specificeras av tillverkaren enligt följande:

1.1. För mediets temperatur: θmax, θmin,
—

För temperaturskillnader: Δθmax, Δθmin,
Med följande restriktioner: Δθmax/Δθmin ≥ 10, Δθmin = 3 K eller 5 K eller 10 K.

1.2. För mediets tryck: Det största positiva inre tryck som mätaren klarar permanent vid temperaturens
övre gräns.
1.3. För vätskans flödesområde: qs, qp, qi, där värdena qp och qi är underställda följande restriktion: för qp/
qi ≥10.
1.4. För värmeeffekten: Ps.
2.

Noggrannhetsklasser
Följande noggrannhetsklasser är fastställda för värmemätare: klass 1, klass 2 och klass 3.

3.

Största tillåtna fel vad avser kompletta värmemätare
Vad avser kompletta värmemätare är största tillåtna relativa fel, uttryckta i procent av det sanna
värdet, för varje noggrannhetsklass följande:

4.

—

Klass 1: E = Ef + Et + Ec, med Ef, Et, Ec enligt punkt 7.1–7.3.

—

Klass 2: E = Ef + Et + Ec, med Ef, Et, Ec enligt punkt 7.1–7.3.

—

Klass 3: E = Ef + Et + Ec, med Ef, Et, Ec enligt punkt 7.1–7.3.

Tillåtna elektromagnetiska störningsinfluenser

4.1. Instrumentet får inte påverkas av statiska magnetfält eller av elektromagnetiska fält med nätfrekvens.
4.2. Influensen av elektromagnetiska störningar skall vara sådan att förändringen i mätresultatet inte
överskrider det kritiska avvikelsevärdet enligt punkt 4.3, eller att presentationen av mätresultatet är
sådan att den inte kan tolkas som ett giltigt mätresultat.
4.3. Det kritiska avvikelsevärdet för en komplett värmemätare utgör det absoluta värdet för det största
tillåtna fel som är tillämpligt på den värmemätaren (se punkt 3).
5.

Hållbarhet
Sedan ett lämplig provning genomförts, varvid hänsyn tagits till den tid som tillverkaren beräknat,
skall följande kriterier uppfyllas:

5.1. Flödessensorer: variationen i mätresultatet efter hållbarhetsprovet får, i förhållande till det initiala
mätresultatet, inte överskrida det kritiska avvikelsevärdet.
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5.2. Temperaturgivare: variationen i mätresultatet efter hållbarhetsprovet får, i förhållande till det initiala
mätresultatet, inte överskrida 0,1 °C.
6.

7.

Märkning på en värmemätare:
—

Noggrannhetsklass.

—

Flödesgränser.

—

Temperaturgränser.

—

Temperaturskillnadsgränser.

—

Plats för flödessensorinstallation — flöde eller retur.

—

Angivande av flödesriktning.

Underenheter
Bestämmelserna för underenheter får tillämpas på underenheter som tillverkats av samma eller av
olika tillverkare. Då en värmemätare består av underenheter gäller samma grundläggande krav på
värmemätaren som på underenheterna när detta är lämpligt. Utöver detta gäller följande krav:

7.1. Största tillåtna relativa fel för flödessensorn uttryckt i procent (%) för följande noggrannhetsklasser:
—

Klass 1: Ef = (1 + 0,01 qp/q), men inte större än 5 %,

—

Klass 2: Ef = (2 + 0,02 qp/q), men inte större än 5 %,

—

Klass 3: Ef = (3 + 0,05 qp/q), men inte större än 5 %,

där felet Ef sätter det visade värdet i relation till det sanna värdet av sambandet mellan flödessensorns
utsignal och massan eller volymen.
7.2. Största tillåtna relativa fel för temperatursensorparet uttryckt i procent (%):
—

Et = (0,5 + 3·Δθmin/Δθ),

—

där felet Et sätter det visade värdet i relation till det sanna värdet av sambandet mellan
temperatursensorparets utsignal och temperaturskillnaden.

7.3. Största tillåtna relativa fel för räknaren uttryckt i procent (%):
—

Ec = (0,5 + Δθmin /Δθ),

—

där felet Ec sätter det visade värmemängdsvärdet i relation till det sanna värmemängdsvärdet.

7.4. Det kritiska avvikelsevärdet för en underhet till en värmemätare motsvarar respektive absoluta värdet
för det största tillåtna fel som är tillämpligt på underenheten (se punkterna 7.1, 7.2 och 7.3).
7.5. Märkning av underenheterna:
Flödessensor:
Noggrannhetsklass
Flödesgränser
Temperaturgränser
Nominella mätarfaktorer (t.ex. liter/puls) eller motsvarande utsignal
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Angivande av flödesriktning

Temperatursensorparet:
Typ av identifiering (t.ex. Pt 100)
Temperaturgränser
Temperaturskillnadsgränser

Räknare:
Typ av temperaturgivare
—

Temperaturgränser

—

Temperaturskillnadsgränser

—

Erforderlig nominell mätarfaktor (t.ex. liter/puls) eller motsvarande insignal från flödessensorn

—

Plats för flödessensorinstallation — flöde eller retur
IBRUKTAGANDE

8.

a) När en medlemsstat föreskriver mätningar för användning i bostäder, skall den tillåta att sådana
mätningar görs med alla slag av mätare av klass 3.
b) När en medlemsstat föreskriver mätningar för användning i butiks- och kontorslokaler och/eller
lätt industri, får den kräva en mätare av klass 2.
c) När det gäller kraven i punkt 1.1–1.4 skall medlemsstaten se till att egenskaperna fastställs av
distributören eller den person som lagenligt utsetts för att installera mätaren, så att mätaren är
lämplig för korrekt mätning av den förbrukning som förutses eller som kan förutses.

9.

Bedömning av överensstämmelse
De förfaranden för bedömning av överensstämmelse som avses i artikel 9 och som tillverkaren kan
välja mellan är
B+F eller B+D eller H1.

BILAGA MI-005
MÄTSYSTEM FÖR KONTINUERLIG OCH DYNAMISK MÄTNING AV MÄNGDER AV ANDRA VÄTSKOR
ÄN VATTEN
De tillämpliga grundläggande kraven i bilaga I, tillsammans med de särskilda kraven och angivna
förfaranden för bedömning av överensstämmelse i den här bilagan, gäller för mätsystem avsedda för
kontinuerlig och dynamisk mätning av mängder (volym eller massa) av andra vätskor än vatten. I
förekommande fall kan termerna ”volym och l” i denna bilaga läsas som ”massa och kg”.
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DEFINITIONER
Mätare
Mätinstrument som konstruerats för att kontinuerligt mäta, registrera och visa den vätskemängd som
passerar genom mätgivaren (beräknat vid mätningsförhållandena). Flödet skall passera i en sluten ledning
med full belastning.
Räknare
En del av en mätare som tar emot utsignaler från mätgivaren(-arna) och eventuellt från tillhörande
mätinstrument och visar mätresultaten.
Tillhörande mätinstrument
Ett instrument kopplat till räknaren för mätning av vissa mängder som är karakteristiska för vätskan i
syfte att göra en korrigering och/eller konvertering.
Omvandlare
En del av räknaren som genom att beakta vätskans egenskaper (temperatur, densitet, osv.) vilka uppmätts
med hjälp av tillhörande mätinstrument eller lagrats i ett minne automatiskt konverterar
—

den volym av vätskan som uppmätts vid mätförhållandena till en volym vid normalförhållanden och/eller till en massa, eller

—

den massa av vätskan som uppmätts vid mätförhållanden till en volym vid mätförhållanden
och/eller till en volym vid normalförhållanden.

Anm.: En omvandlare inbegriper relevanta tillhörande mätinstrument.
Normalförhållanden
De specificerade villkor som den uppmätta vätskemängden konverteras till vid mätbetingelserna.
Mätsystem
Ett system som omfattar själva mätaren plus alla anordningar som behövs för att åstadkomma en korrekt
mätning eller som är avsedda att underlätta mätningarna.
Bränslestationspumpar
Ett mätsystem avsett för att fylla på bränsle i motorfordon, småbåtar och mindre flygplan.
Självbetjäningssystem
Ett system som ger kunden möjlighet att använda ett mätsystem för att erhålla vätska för eget bruk.
Självbetjäningsapparat
En särskild apparat som ingår i ett självbetjäningssystem och som gör det möjligt för ett eller flera
mätsystem att fungera i systemet.
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Minsta uppmätt mängd (MMQ)
Den minsta vätskemängd som ur metrologisk synpunkt kan godtas för mätning i mätsystemet.
Direktindikering
Den indikering, antingen massa eller volym, som motsvarar den mätstorhet som mätaren fysiskt kan mäta.
Anm.: Direktindikering kan konverteras till en indikering av en annan mängd med hjälp av en
omvandlare.
Frånkopplingsbar/Icke-frånkopplingsbar
Ett mätsystem anses vara frånkopplingsbart/icke-frånkopplingsbart när vätskeflödet kan/inte kan hejdas
snabbt och enkelt.
Flödesområde
Området mellan minsta flödet (Qmin) och största flödet (Qmax).
SÄRSKILDA KRAV
1.

NOMINELLA DRIFTSFÖRHÅLLANDEN
Tillverkaren skall specificera de nominella driftsförhållandena för instrumentet, särskilt följande:

1.1.

Flödesområdet
Flödesområdet skall uppfylla följande villkor:
i) Flödesområdet för ett mätsystem skall ligga inom flödesområdet för varje ingående del, särskilt
mätaren.
ii) Mätare och mätsystem

Specifikt mätsystem

Vätskeegenskap

Minsta förhållande Qmax : Qmin

Ej kondenserade gaser

10 : 1

Kondenserade gaser

5:1

Mätsystem

Kryovätskor

5:1

Mätsystem på rörledning och
system för lastning av fartygstankar

Alla vätskor

Anpassad för användning

Alla andra mätsystem

Alla vätskor

4:1

Bränslestationspumpar
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Tabell 1

1.2.

Egenskaperna hos den vätska som skall mätas av instrumentet genom att vätskans benämning eller
typ eller de egenskaper som är av betydelse anges, till exempel följande:
—

Temperaturområde.

—

Tryckområde.

—

Densitetsområde.

—

Viskositetsområde.

1.3.

Nominell växelspänning och/eller begränsningar i fråga om likströmsförsörjning

1.4.

Normalförhållanden för omräkning (konvertering) av värden.
Observera: Punkt 1.4 påverkar inte medlemsstaternas skyldighet att i enlighet med artikel 3.1
i rådets direktiv 92/81/EEG av den 19 oktober 1992 om harmonisering av strukturerna för
punktskatter på mineraloljor (1) kräva att en temperatur på 15 °C används eller, för tjock eldningsolja, gasol och metan, en annan temperatur i enlighet med artikel 3.2 i det direktivet.

2.

NOGGRANNHETSKLASSIFICERING OCH STÖRSTA TILLÅTNA FEL

2.1.

För mängder större än eller lika med 2 liter är största tillåtna fel i indikeringen:

Noggrannhetsklass
0,3

0,5

1,0

1,5

2,5

Mätsystem (A)

0,3 %

0,5 %

1,0 %

1,5 %

2,5 %

Mätare (B)

0,2 %

0,3 %

0,6 %

1,0 %

1,5 %

Tabell 2

2.2.

För mängder mindre än två liter är största tillåtna fel i indikeringen:
Uppmätt volym, V
V < 0,1 l
0,1 l ≤ V < 0,2 l

Största tillåtna fel
4 × värdet i tabell 2, beräknat för 0,1 l
4 × värdet i tabell 2

(1) EGT L 316, 31.10.1992, s. 12. Direktivet upphävt genom direktiv 2003/96/EG (EUT L 283, 31.10.2003, s. 51).
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0,2 l ≤ V < 0,4 l

2 × värdet i tabell 2, beräknat för 0,4 l

0,4 l ≤ V < 1 l

2 × värdet i tabell 2

1l≤V <2l

Värdet i tabell 2, beräknat för 2 l

Tabell 3

2.3.

Oavsett hur stor den uppmätta mängden är, bestäms storleken på det största tillåtna felet av det
större av följande två värden:
—

Absolutvärdet av det största tillåtna felet enligt tabell 2 eller tabell 3.

—

Absolutvärdet av det största tillåtna felet för den minsta tillåtna mängden (Emin).

2.4.1. För minsta tillåtna uppmätta mängder som är större än eller lika med två liter gäller följande
villkor:
Villkor 1
Emin skall uppfylla villkoret: Emin ≥ 2R, där R är visningsanordningens minsta skaldelsvärde.
Villkor 2
Emin bestäms av formeln: Emin = (2 MMQ) × (A/100), där
—

MMQ är minsta uppmätta mängd,

—

A är det numeriska värdet på rad A i tabell 2.

2.4.2. För minsta tillåtna uppmätta mängder som är mindre än två liter gäller ovanstående villkor 1 och
Emin är två gånger större än det värde som anges i tabell 3 och som hänför sig till rad A i tabell 2.
2.5.

Konverterade mätresultat
Då det gäller mätresultat som konverteras är de största tillåtna felen de som anges i rad A i tabell
2.

2.6.

Omvandlare
Största tillåtna fel i de mätresultat som konverterats av en omvandlare är lika med ± (A—B), där A
och B är de värden som anges i tabell 1.
Delar av omvandlarna som kan provas separat

a)

Räknare
Det största tillåtna felet, positivt eller negativt, i visade mängdvärden som ingår i beräkningen, är
lika med en tiondel av det största tillåtna felet enligt rad A i tabell 2.
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b)

Tillhörande mätinstrument
De tillhörande mätinstrumenten skall ha en noggrannhet som är lika med eller bättre än värdena
i tabell 4:
Största tillåtna fel i
mätningar

Mätsystemets noggrannhetsklasser
0,3

Temperatur

0,5

± 0,3 ºC

Tryck

Densitet

1,0

1,5

± 0,5 ºC

2,5
± 1,0 ºC

Mindre än 1 MPa: ± 50 kPa
Från 1 till 4 MPa: ± 5 %
Större än 4 MPa: ± 200 kPa
± 1 kg/m3

± 2 kg/m3

± 5 kg/m3

Tabell 4
Dessa värden gäller indikeringen av karakteristiska mängder av den vätska som omvandlare visar.
c)

Noggrannhet i beräkningsfunktionen
Det största tillåtna felet, positivt eller negativt, i beräkningen av varje typisk vätskemängd skall vara
två femtedelar av det värde som fastställs i b ovan.

2.7.

Kravet i led a i punkt 2.6 gäller alla beräkningar, inte bara konvertering.

3.

STÖRSTA TILLÅTNA PÅVERKAN AV STÖRNINGAR

3.1.

Påverkan av elektromagnetiska störningar på ett mätsystem skall uppfylla ett av följande krav:
—

Förändringen i mätresultatet får inte överskrida det kritiska avvikelsevärdet enligt punkt 3.2.

—

Presentationen av mätresultatet skall uppvisa en momentan variation som inte går att tolka
som ett mätresultat. Om systemet är avstängningsbart kan detta dessutom innebära att
mätningar inte kan utföras.

—

Om förändringen i mätresultatet är större än det kritiska avvikelsevärdet, skall mätsystemet
tillåta återhämtning av det mätresultat som gällde precis innan det kritiska avvikelsevärdet
överskreds och avbryta flödet.

3.2.

Det kritiska avvikelsevärdet skall vara större än en femtedel av det största tillåtna felet för en viss
uppmätt mängd eller Emin.

4.

HÅLLBARHET
Efter ett lämpligt test, där den av tillverkaren uppskattade tidsperioden beaktas, skall följande
kriterium uppfyllas:
Variationen i mätningsresultatet efter hållbarhetstestet, jämförd med det ursprungliga mätningsresultatet skall inte överstiga värdet för mätare som specificeras i kolumn B i tabell 2.
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5.

LÄMPLIGHET

5.1.

För varje uppmätt mängd som hänför sig till samma mätning, skall de visningar som tillhandahålls
av olika anordningar inte avvika från varandra mer än ett skaldelsvärde, förutsatt att dessa
anordningar har samma skaldelsvärde. Då skilda anordningar har olika skaldelsvärden får inte
avvikelsen vara större än det största skaldelsvärdet.

I fråga om självbetjäningssystem skall dock huvudindikatorn i mätsystemet ha samma skaldelsvärde
som självbetjäningsapparaten och mätresultaten får inte skilja sig sinsemellan.

5.2.

Det skall inte vara möjligt att avleda den uppmätta mängden under normala användningsförhållanden om det inte klart framgår.

5.3.

Luft eller gaser med halter som inte enkelt kan upptäckas i vätskan får inte orsaka en ändring
i felet som överskrider

5.4.

—

0,5 % för andra vätskor än drickbara vätskor och för vätskor med en viskositet som inte
överskrider 1 mPa.s, och

—

1 % för drickbara vätskor och för vätskor med en viskositet som överskrider 1 mPa.s. Den
tillåtna variationen får emellertid inte vara mindre än 1 % av MMQ. Detta värde gäller då lufteller gasblåsor förekommer.

Instrument för direktförsäljning.

5.4.1. Ett mätsystem för direktförsäljning skall vara försett med anordning för nollställning av visningen.

Det skall inte vara möjligt att avleda den uppmätta mängden.

5.4.2. Den mängdangivelse som ligger till grund för transaktionen skall vara permanent till dess att alla
parter i transaktionen har godtagit mätningsresultaten.

5.4.3. Mätsystem för direktförsäljning skall vara frånkopplingsbara.

5.4.4. Luft eller halter av gas i vätskan får inte orsaka en ändring i felet som överskrider de värden som
anges i punkt 5.3.

5.5.

Bränslestationspumpar.

5.5.1. Displayer på bränslestationspumpar får inte kunna nollställas medan mätning pågår.

5.5.2. Ny mätning får inte kunna påbörjas förrän displayen har nollställts.

5.5.3. När ett mätsystem är utrustat med display som visar priset, får skillnaden mellan det visade priset
och det pris som beräknas ifrån priset per enhet och den visade mängden inte överskrida det pris
som motsvarar Emin. Skillnaden behöver emellertid inte vara mindre än den minsta myntenheten.
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6.

KRAFTFÖRSÖRJNINGSFEL

Ett mätsystem skall antingen vara utrustat med reservkraft som håller i stånd alla mätfunktioner
under den tid som den ordinarie strömförsörjningen inte fungerar eller vara försett med hjälpmedel
för att lagra och visa aktuella data, så att den pågående transaktionen kan avslutas, samt med
möjligheter att stoppa flödet vid den tidpunkt felet uppstår i den ordinarie strömförsörjningen.

7.

IBRUKTAGANDE

Noggrannhetsklass

Typer av mätsystem

0,3

— Mätsystem på rörledning

0,5

Alla mätsystem som inte är upptagna på annat ställe i denna tabell, särskilt

1,0

1,5

—

bränslestationspumpar (för andra gaser än flytande),

—

mätsystem på tankbilar för vätskor med låg viskositet, (< 20mPa.s)

—

mätsystem för lastning och lossning av fartygstankar, järnvägstankar och
tankbilar (*),

—

mätsystem för mjölk,

—

mätsystem för tankning av flygplan.

—

Mätsystem för kondenserade gaser under tryck vilka mäts vid en temperatur
lika med eller högre än -10 °C.

—

Mätsystem som normalt har klass 0,3 eller 0,5 men som används för vätskor
—

vars temperatur är lägre än -10 °C eller högre än 50 °C,

—

vars dynamiska viskositet är högre än 1 000 mPa.s,

—

vars största volymetriska flöde är mindre än eller lika med 20 l/h.

Mätsystem för kondenserad koldioxid.
Mätsystem för kondenserade gaser under tryck vilka mäts vid en temperatur under
-10 °C (ej kryovätskor).

2,5
(*)

Mätsystem för kryovätskor (temperatur under -153 °C).
Medlemsstaterna kan dock kräva mätsystem av noggrannhetsklass 0,3 eller 0,5 när de används för att
fastställa avgifter på mineraloljor vid lossning av fartygstankar, järnvägstankar och tankbilar.

Anm: Tillverkaren får dock ange en större noggrannhet för vissa typer av mätsystem.
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Tabell 5

8.

MÅTTENHETER

Uppmätt mängd skall visas i millimeter, kubikcentimeter, liter, kubikmeter, gram, kilogram eller ton.

BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE

De förfaranden för bedömning av överensstämmelse som avses i artikel 9 och som tillverkaren kan
välja mellan är

B+F eller B+D eller H1 eller G.

BILAGA MI-006

AUTOMATISKA VÅGAR

De tillämpliga grundläggande kraven i bilaga I, tillsammans med de särskilda kraven i den här bilagan och
de förfaranden för bedömning av överensstämmelse som är upptagna i kapitel I av densamma, gäller för
nedan definierade automatiska vågar, som är avsedda för bestämning av massan av en kropp genom
utnyttjande av gravitationens inverkan på kroppen.

DEFINITIONER

Automatisk våg

Mätinstrument som utan ingripande av en operatör bestämmer massan av en vara och som följer ett på
förhand fastställt program av automatiska förlopp som är kännetecknande för mätinstrumentet.

Automatisk catchweigher

Automatisk våg som bestämmer massan av i förväg sammansatta diskreta laster (till exempel färdiga
förpackningar) eller av enstaka laster av löst material.

Automatisk kontrollvåg

Automatisk catchweigher som delar in artiklar av olika massa i två eller flera undergrupper alltefter värdet
på skillnaden mellan deras massa och ett nominellt inställt värde.
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Viktmärkningsvåg
Automatisk catchweigher som märker enstaka artiklar med vikt.
Vikt- och prismärkningsvåg
Automatisk catchweigher som märker enstaka artiklar med vikt och pris.
Automatisk fyllningsvåg
Automatisk våg som fyller behållare med en förinställd och praktiskt taget konstant massa av en bulkvara.
Icke-kontinuerlig summeringsvåg (summerande behållarvåg)
Automatisk våg som bestämmer massan hos en bulkvara genom att dela in den i separata satser.
Massorna av de separata satserna bestäms i en följd och summeras. Varje diskret sats töms sedan över
till bulkform.
Kontinuerlig summeringsvåg (bandvåg)
Automatisk våg som kontinuerligt bestämmer massan av en bulkvara på en bandtransportör, utan att det
sker någon systematisk uppdelning av varan och utan att avbryta bandtransportörens rörelse.
Järnvägsvåg
Automatisk våg med lastgivare och spår där spårbundna fordon kan passera.
SÄRSKILDA KRAV
KAPITEL I — KRAV SOM ÄR GEMENSAMMA FÖR ALLA AUTOMATISKA VÅGTYPER
1.

Specificerade driftsförhållanden
Tillverkaren skall ange de specificerade driftsförhållandena för vågen enligt följande:

1.1.

För mätstorheten:
Mätområdet angivet som största och minsta last.

1.2.

För de influensstorheter som härrör från strömförsörjningen:
Vid likströmsförsörjning: nominell likströmsspänning eller gränser för likström.
Vid växelströmsförsörjning: nominell och lägsta växelströmsspänning eller gränser för växelström.

1.3.

För de mekaniska och klimatmässiga influensstorheterna:
Minsta temperaturintervall är 30 ºC om inte annat specificeras i följande kapitel i denna bilaga.
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De mekaniska miljöklasserna enligt punkt 1.3.2 i bilaga I är inte tillämpliga. För instrument som
används under särskilda mekaniska påfrestningar, t.ex. instrument som ingår i fordon, skall
tillverkaren fastställa de mekaniska användningsvillkoren.
1.4.

För andra influensstorheter (vid behov):
Arbetshastighet.
Egenskaperna hos den vara som skall vägas.

2.

Tillåten påverkan av störningar — Elektromagnetisk miljö
Krävda prestanda och det kritiska avvikelsevärdet anges i kapitlet för respektive vågtyp i denna
bilaga.

3.

Lämplighet

3.1.

Det skall finnas anordningar som begränsar effekterna av lutning, belastning och arbetshastighet, så
att de största tillåtna felen inte överskrids under normal drift.

3.2.

Det skall finnas lämpliga anordningar för materialhantering så att vågen inte överskrider största
tillåtna fel under normal drift.

3.3.

Vågens manövergränssnitt för operatören skall vara tydligt och ändamålsenligt utformat.

3.4.

Operatören skall ha möjlighet att bedöma tillförlitligheten hos displayen (när sådan finns).

3.5.

Vågen skall kunna nollställas på lämpligt sätt så att den inte överskrider största tillåtna fel under
normal drift.

3.6.

Varje resultat utanför mätområdet skall vara markerat på utskriften om en sådan är möjlig.

4.

Bedömning av överensstämmelse
Förfarandena för bedömning av överensstämmelse enligt artikel 9 som tillverkaren kan välja mellan
är följande:
För mekaniska system: B+D eller B+E eller B+F eller D1 eller F1 eller G eller H1.
För elektromekaniska vågar: B+D eller B+E eller B+F eller G eller H1.
För elektroniska vågar eller vågar som innehåller programvara: B+D eller B+F eller G eller H1.

KAPITEL II — AUTOMATISKA CATCHWEIGHERS
1.

Noggrannhetsklasser

1.1.

Vågarna indelas i primärkategorierna
X och Y
enligt tillverkarens specificering.
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1.2.

Dessa primärkategorier indelas ytterligare i de fyra noggrannhetsklasserna
XI, XII, XIII och XIV
och
Y(I), Y(II), Y(a) och Y(b)
som skall anges av tillverkaren.

2.

Vågar i kategori X

2.1.

Kategori X gäller för vågar som används för att kontrollera varor i färdiga förpackningar som
framställts i enlighet med kraven i rådets direktiv 75/106/EEG av den 19 december 1974 om
tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om färdigförpackning av vissa vätskor efter volym (1)
och rådets direktiv 76/211/EEG av den 20 januari 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas
lagstiftning om färdigförpackning av vissa varor efter vikt eller volym (2) som gäller färdiga
förpackningar.

2.2.

Noggrannhetsklasserna skall kompletteras med faktor (x) som anger högsta tillåtna standardavvikelse
enligt definitionen i punkt 4.2.
Tillverkaren skall definiera faktor (x) där (x) skall vara ≤ 2 och ha formen 1 × 10k, 2 × 10k eller 5
× 10k, där k är ett negativt heltal eller noll.

3.

Vågar i kategori Y
Kategori Y gäller för alla övriga automatiska catchweighers.

4.

Största tillåtna fel

4.1.

Medelfel kategori X/Största tillåtna fel för vågar i kategori Y

Tabell 1
Nettolast (m) uttryckt i kontrollskaldelar (e)

XI

Y(I)

XII

Y(II)

XIII

Y(a)

XIV

Största
tillåtna
fel

Största
tillåtna fel

X

Y

Y(b)

0 < m ≤ 50 000

0 < m ≤ 5 000

0 < m ≤ 500

0 < m ≤ 50

± 0,5 e

±1e

50 000 < m ≤ 200 000

5 000 < m ≤ 20 000

500 < m ≤ 2 000

50 < m ≤ 200

± 1,0 e

± 1,5 e

200 000 < m

20 000 < m ≤ 100 000

2 000 < m ≤ 10 000

200 < m ≤ 1 000

± 1,5 e

±2e

(1) EGT L 42, 15.2.1975, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 89/676/EEG (EUT L 398, 30.12.1989, s. 18).
(2) EGT L 46, 21.2.1976, s. 1. Direktivet senast ändrat genom EES-avtalet.
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4.2.

Standardavvikelse

Största tillåtna standardavvikelse för klass X (x) vågar är resultatet av att faktor (x) multipliceras med värdet
i tabell 2 nedan.

Tabell 2
Nettolast (m)

Största tillåtna standardavvikelse för klass X (1)

m ≤ 50 g

0,48 %

50 g < m ≤ 100 g

0,24 g

100 g < m ≤ 200 g

0,24 %

200 g < m ≤ 300 g

0,48 g

300 g < m ≤ 500 g

0,16 %

500 g < m ≤ 1 000 g

0,8 g

1 000 g < m ≤ 10 000 g

0,08 %

10 000 g < m ≤ 15 000 g

8g

15 000 g < m

0,053 %

För klasserna XI och XII, skall (x) vara mindre än 1
För klass XIII, skall (x) inte vara större än 1
För klass XIV, skall (x) vara större än 1

4.3.

Kontrollskaldel — vågar med ett intervall

Tabell 3
Noggrannhetsklasser

Kontrollskaldel

Antal kontrollskaldelar n = max/e
Minsta

Högsta

XI

Y(I)

0,001 g ≤ e

50 000

-

XII

Y(II)

0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g

100

100 000

0,1 g ≤ e

5 000

100 000
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Noggrannhetsklasser

XIII

XIV

4.4.

Kontrollskaldel

Y(a)

Y(b)

Antal kontrollskaldelar n = max/e
Minsta

Högsta

0,1 g ≤ e ≤ 2 g

100

10 000

5g≤e

500

10 000

5g≤e

100

1 000

Kontrollskaldel — vågar med flera intervall

Tabell 4
Noggrannhetsklass

Kontrollskaldel

Antal kontrollskaldelar n = max/e
Minsta värde (1)

Högsta värde

n = max/e(i+1)

n = maxi/ei

XI

Y(I)

0,001 g ≤ ei

50 000

-

XII

Y(II)

0,001 g ≤ ei ≤ 0,05 g

5 000

100 000

0,1 g ≤ ei

5 000

100 000

XIII

Y(a)

0,1 g ≤ ei

500

10 000

XIV

Y(b)

5 g ≤ ei

50

1 000

Där:
i = 1, 2, … r
i = partiellt vägningsområde
r = totala antalet partiella vägningsområden
(1)

För i = r skall motsvarande kolumner i tabell 3 tillämpas med e ersatt med er.

5.

Mätområde
När tillverkaren anger mätområdet för vågar i klass Y skall han beakta att den minsta lasten inte får
vara mindre än
klass Y(I): 100 e
klass Y(II): 20 e för 0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g, och 50 e för 0,1 g ≤ e
klass Y(a): 20 e
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klass Y(b): 10 e
Vågar som används för sortering,
t.ex. brevvågar och avfallsvågar: 5 e
6.

Dynamisk inställning

6.1.

Den dynamiska inställningsanordningen skall fungera inom ett lastområde som anges av tillverkaren.

6.2.

När vågen är utrustad med dynamisk inställningsanordning, som kompenserar för den dynamiska
påverkan av laster i rörelse, skall denna anordning ha en spärr som gör att den inte fungerar
utanför lastområdet, samt kunna kopplas bort.

7.

Funktion under inverkan av influensfaktorer och elektromagnetiska störningar

7.1.

Största tillåtna fel under inverkan av influensfaktorer skall vara följande:

7.1.1. För vågar i kategori X:
—

För automatisk hantering enligt tabell 1 och tabell 2.

—

För statisk vägning i icke-automatisk hantering enligt tabell 1.

7.1.2. För instrument i kategori Y:
—

För varje last i automatisk hantering i enlighet med tabell 1.

—

För statisk vägning i icke-automatisk hantering, som kategori X i enlighet med tabell 1.

7.2.

Det kritiska avvikelsevärdet på grund av en störning är en kontrollskaldel.

7.3.

Temperaturområde:
—

För klasserna XI och Y(I) är minimiområdet 5 °C.

—

För klasserna XII och Y(II) är minimiområdet 15 °C.

KAPITEL III — AUTOMATISKA FYLLNINGSVÅGAR
1.

Noggrannhetsklasser

1.1.

Tillverkaren skall ange både referensnoggrannhetsklassen Ref(x) och en eller flera driftsnoggrannhetsklasser X(x).

1.2.

Noggrannheten hos en vågtyp anges med en referensnoggrannhetsklass, Ref(x), som motsvarar den
bästa möjliga noggrannheten för vågar av den aktuella typen. Efter installation klassas de enskilda
vågarna i en eller flera driftsnoggrannhetsklasser, X(x), beroende på de varor som skall vägas.
Klassfaktorn (x) skall vara ≤ 2 och ha formen 1 × 10k, 2 × 10k eller 5 × 10k, där k är ett negativt
heltal eller noll.

1.3.

Referensnoggrannhetsklassen, Ref (x), gäller för statiska laster.
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1.4.

För driftsnoggrannhetsklassen X (x) är X ett system där noggrannheten bestäms i förhållande till
lastvikten och (x) är den faktor som felgränserna för klass X(1) i punkt 2.2 skall multipliceras med.

2.

Största tillåtna fel

2.1.

Fel vid statisk vägning

2.1.1. För statiska laster vid specificerade driftsförhållanden skall det största tillåtna felet för referensnoggrannhetsklassen, Ref (x), vara 0,312 av största tillåtna avvikelse från genomsnittlig fyllning enligt
tabell 5 multiplicerad med klassfaktorn (x).
2.1.2. För vågar där fyllningen kan bestå av mer än en last (t.ex. kumulativa eller selektiva kombinationsvågar) skall det högsta tillåtna felet för statiska laster vara den noggrannhet som krävs för den
fyllning som anges i 2.2 (dvs. inte summan av den största tillåtna avvikelsen för individuella laster).
2.2.

Avvikelse från genomsnittlig fyllning

Tabell 5
Värdet på massan, m (g) av fyllningarna

Största tillåtna avvikelse från genomsnittlig fyllning för klass X(1)

m ≤ 50

7,2 %

50 < m ≤ 100

3,6 g

100 < m ≤ 200

3,6 %

200 < m ≤ 300

7,2 g

300 < m ≤ 500

2,4 %

500 < m ≤ 1 000

12 g

1 000 < m ≤ 10 000

1,2 %

10 000 < m ≤ 15 000

120 g

15 000 < m

0,8 %

Anm: Beräknad avvikelse från genomsnittlig fyllning får korrigeras för att kompensera för inverkan av
materialets partikelstorlek.

2.3.

Fel i förhållande till förinställt värde (inställningsfel)
För vågar där man kan ställa in en fyllvikt i förväg får den största skillnaden mellan det förinställda
värdet och den genomsnittliga fyllda massan inte överskrida 0,312 av den största tillåtna avvikelsen
från genomsnittlig fyllning enligt tabell 5.
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3.

Funktion under inverkan av influensfaktorer och av elektromagnetiska störningar

3.1.

Den högst tillåtna standardavvikelsen under inverkan av influensfaktorer anges i punkt 2.1.

3.2.

Med vågens angivelse av statisk vikt som utgångsvärde är det kritiska avvikelsevärdet på grund av
en störning lika med den förändring som motsvarar det största tillåtna felet enligt punkt 2.1,
beräknat för minsta nominella fyllning, eller den förändring som har samma effekt på fyllningen i
fallet med vågar där fyllningen består av flera laster. Det beräknade kritiska avvikelsevärdet skall
avrundas till närmast högre skaldel (d).

3.3.

Tillverkaren skall ange värdet av den minsta nominella fyllningen.

KAPITEL IV — ICKE-KONTINUERLIGA SUMMERINGSVÅGAR
1.

Noggrannhetsklasser
Vågarna indelas i fyra noggrannhetsklasser, nämligen 0,2, 0,5, 1 och 2.

2.

Största tillåtna fel

Tabell 6

3.

Noggrannhetsklass

Största tillåtna fel i den summerade lasten

0,2

± 0,10 %

0,5

± 0,25 %

1

± 0,50 %

2

± 1,00 %

Summerat skaldelsvärde

Det summerade skaldelsvärdet (dt) skall ligga i området 0,01 % max. ≤ dt ≤ 0,2 % max.
4.

Minsta summerade last (∑min)
Den minsta summerade lasten (∑min) skall inte vara mindre än den last vid vilken det största tillåtna
felet är lika med det summerade skaldelsvärdet (dt), och inte mindre än den minsta lasten enligt
tillverkarens specifikation.

5.

Nollställning
Vågar som inte tarerar vikten efter varje tömning skall ha en nollställningsanordning. Vågen skall
upphöra att fungera automatiskt när det presenterade nollpunktsvärdet varierar med
—

1 dt på vågar med automatisk nollställningsanordning

—

0,5 dt på vågar med halv-automatisk eller icke-automatisk nollställningsanordning.
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6.

Operatörsgränssnitt
Under drift i automatiskt läge skall operatören inte kunna göra inställningar eller nollställning.

7.

Utskrift
På vågar utrustade med skrivare skall det inte gå att nollställa summan förrän det är utskrivet.
Utskrift av summan skall ske om den automatiska driften avbryts.

8.

Funktion under inverkan av influensfaktorer och elektromagnetiska störningar

8.1.

Största tillåtna fel under inverkan av influensfaktorer anges i tabell 7.

Tabell 7

8.2.

Last (m) i summerat skaldelsvärde (dt)

Största tillåtna fel

0 < m ≤ 500

± 0,5 dt

500 < m ≤ 2 000

± 1,0 dt

2 000 < m ≤ 10 000

± 1,5 dt

Det kritiska avvikelsevärdet på grund av störningar är ett summerat skaldelsvärde av viktangivelsen
och en lagrad totalmängd.

KAPITEL V — KONTINUERLIGA SUMMERINGSVÅGAR
1.

Noggrannhetsklasser
Vågarna är indelade i tre noggrannhetsklasser, nämligen 0,5, 1 och 2.

2.

Mätområde

2.1.

Tillverkaren skall ange mätområdet, förhållandet mellan den minsta nettolasten på vågenheten och
den maximala kapaciteten och den minsta summerade lasten.

2.2.

Den minsta summerade lasten Σmin får inte vara mindre än
800 d för klass 0,5,
400 d för klass 1,
200 d för klass 2.
Där d står för det summerade skaldelsvärdet av den allmänna summeringsanordningen.
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3.

Största tillåtna fel
Tabell 8

4.

Noggrannhetsklass

Största tillåtna fel i den summerade lasten

0,5

± 0,25 %

1

± 0,5 %

2

± 1,0 %

Bandets hastighet
Bandets hastighet skall anges av tillverkaren. Hastigheten får inte variera med mer än 5 % av det
nominella värdet för bandvågar med en hastighet och bandvågar med varierad hastighet som har
manuell hastighetsinställningskontroll. Varans hastighet får inte avvika från bandhastigheten.

5.

Allmän summeringsanordning
Det skall inte vara möjligt att nollställa den allmänna summeringsanordningen.

6.

Funktion under inverkan av influensfaktorer och elektromagnetiska störningar

6.1.

Det största tillåtna felet på grund av influensfaktorer, för en last som inte är mindre än Σmin skall
vara 0,7 gånger det lämpliga värde som specificeras i tabell 8 avrundat upp till närmast högre
summerade skaldelsvärde (d).

6.2.

Det kritiska avvikelsevärdet på grund av störningar skall vara 0,7 gånger det lämpliga värde som
specificeras i tabell 8 för en last som är lika stor som Σmin för den avsedda klassen av bandvågen
avrundat till närmast högre summerade skaldelsvärde (d).
KAPITEL VI — AUTOMATISKA JÄRNVÄGSVÅGAR

1.

Noggrannhetsklasser
Vågarna är indelade i fyra noggrannhetsklasser, nämligen 0,2, 0,5, 1 och 2.

2.

Största tillåtna fel

2.1.

Största tillåtna fel för vägning under rörelse av en enda vagn eller ett helt tåg, är de värden som
anges i tabell 9.
Tabell 9

2.2.

Noggrannhetsklass

Största tillåtna fel

0,2

± 0,1 %

0,5

± 0,25 %

1

± 0,5 %

2

± 1,0 %

Vid vägning av kopplade eller icke-kopplade vagnar under rörelse får största tillåtna fel vara ett av
följande värden, beroende på vilket som är störst:
—

Värdet beräknat enligt tabell 9, avrundat till närmaste skaldelsvärde.

—

Värdet beräknat enligt tabell 9 avrundat till närmaste skaldelsvärde för en vikt som är lika med
35 % av den högsta vagnsvikten (enligt angivelse på märkningen).

—

Ett skaldelsvärde (d).
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2.3.

Vid vägning av tåg under rörelse får största tillåtna fel vara ett av följande värden, beroende på
vilket som är störst:
—

Värdet beräknat enligt tabell 9, avrundat till närmaste skaldelsvärde.

—

Värdet beräknat enligt tabell 9 för vikten av en enda vagn som är lika med 35 % av den
högsta vagnsvikten (enligt angivelse på märkningen) multiplicerat med antalet referensvagnar
(högst 10 vagnar) i tåget och avrundat till närmaste skaldelsvärde.

—

Ett skaldelsvärde (d) för varje vagn i tåget men högst 10 d.

2.4.

Vid vägning av kopplade vagnar får felen från högst 10 % av vägningsresultaten, utförda under en
eller flera passager av tåget, överskrida respektive största tillåtna fel enligt punkt 2.2, men det får
inte överskrida dubbla det värdet.

3.

Skaldelsvärde (d)
Noggrannhetsklassen och skaldelsvärdet skall förhålla sig till varandra som i tabell 10.

Tabell 10
Noggrannhetsklass

Skaldelsvärde (d)

0,2

d ≤ 50 kg

0,5

d ≤ 100 kg

1

d ≤ 200 kg

2

d ≤ 500 kg

4.

Mätområde

4.1.

Den minsta kapaciteten skall inte vara mindre än 1 t och inte större än värdet av resultatet av den
minsta vagnsvikten delat med antalet partiella vägningar.

4.2.

Den minsta vagnsvikten skall inte vara mindre än 50 d.

5.

Funktion under inverkan av influensfaktorer och elektromagnetiska störningar

5.1.

Största tillåtna fel under inverkan av influensfaktorer är specificerade i tabell 11.

Tabell 11
Last (m) i kontrollskaldelar (d)

Största tillåtna fel

0 < m ≤ 500

± 0,5 d

500 < m ≤ 2 000

± 1,0 d

2 000 < m ≤ 10 000

± 1,5 d
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5.2.

Det kritiska avvikelsevärdet på grund av en störning ett skaldelsvärde.

BILAGA MI-007

TAXAMETRAR

De tillämpliga kraven i bilaga I, tillsammans med de särskilda kraven i denna bilaga och de förfaranden för
bedömning av överensstämmelse som är upptagna i den, gäller för taxametrar.

DEFINITIONER

Taxameter

En anordning som tillsammans med en signalgenerator (*) blir ett mätinstrument. Den mäter varaktighet,
beräknar avståndet på basis av en signal som ges från en distanssignalgenerator. Den beräknar och visar
också den färdavgift som skall betalas för transporten, baserad på den beräknade sträckan och den
uppmätta färdtiden.

Färdavgift

Hela det belopp som skall betalas för en färd baserat på en fastställd grundavgift och/eller färdens sträcka
och/eller varaktighet. I färdavgiften ingår inte tillägg för extra tjänster.

Brytpunktshastighet

Det hastighetsvärde som erhålls genom att timtaxan divideras med kilometertaxan.

Normal beräkningsmetod S (tillämpning av enkeltariff)

Avgiftsberäkning som grundas på tillämpning av timtaxan under brytpunkten och tillämpning av
kilometertaxan över brytpunkten.

Normal beräkningsmetod D (tillämpning av summatariff)

Avgiftsberäkning som grundas på en kombination av timtaxan och kilometertaxan under hela färden.

Driftsinställning
(*) Distanssignalgeneratorn ligger utanför detta direktivs räckvidd.
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Olika inställningar för taxameterns olika beräkningar. Driftsinställningarna kan särskiljas genom följande
angivelser:
”Ledig”: Den inställning där avgiftsberäkningen är avstängd.
”Upptagen”: Den inställning där avgiftsberäkningen sker på grundval av en eventuell grundavgift och en
taxa för den tillryggalagda sträckan och/eller tiden.
”Stoppad”: Den inställning där den avgift som skall betalas för färden anges och åtminstone den
avgiftsberäkning som grundas på tid är frånkopplad.
Konstruktionskrav
1.

Taxametern skall vara konstruerad så att den mäter färdsträckan och färdens varaktighet.

2.

Taxametern skall vara konstruerad så att den beräknar och visar avgiften samtidigt som den ökar
stegvis i överensstämmelse med den upplösning som medlemsstaten fastställt i driftsinställningen
”Upptagen”. Taxametern skall även vara konstruerad så att den slutliga avgiften för färden visas
i driftsinställningen ”Stoppad”.

3.

En taxameter skall kunna tillämpa de normala beräkningsmetoderna S och D. Det skall vara möjligt
att välja mellan beräkningsmetoderna med en skyddad inställning.

4.

En taxameter skall kunna visa följande uppgifter genom ett eller flera lämpliga skyddade gränssnitt:
—

Driftsinställning: ”Ledig”, ”Upptagen” eller ”Stoppad”.

—

Ackumuleringsuppgifter enligt punkt 15.1.

—

Allmän information: konstanten för distanssignalgeneratorn, skyddsdatum, taxiidentifikation,
realtid, tariffidentifikation.

—

Information om färdavgiften för en transport: totalbelopp, färdavgift, beräkning av färdavgiften,
tilläggsavgift, datum, starttid, sluttid, färdsträcka.

—

Tariffinformation: tariffparametrar.

I den nationella lagstiftningen får det fastställas krav på att vissa anordningar skall kopplas till en
taxameters gränssnitt. Om en sådan anordning krävs skall det vara möjligt att, genom en skyddad
inställning, automatiskt hindra att taxametern fungerar om den krävda anordningen saknas eller inte
fungerar korrekt.
5.

Vid behov skall det vara möjligt att ställa in taxametern för konstanten för distanssignalgeneratorn
som skall vara ansluten och att skydda denna inställning.
Specificerade driftsförhållanden

6.1. Den mekaniska miljöklassen som tillämpas är M3.
6.2. Tillverkaren skall ange de specificerade driftsförhållandena för instrumentet, särskilt
—

ett minsta temperaturområde på 80 °C för den klimatmässiga miljön,

—

de gränser för likströmsförsörjningen som instrumentet har konstruerats för.
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Största tillåtna fel
7.

Största tillåtna fel är med undantag av de fel som beror på att taxametern används i en taxi:
—

För tid som förflutit: ± 0,1 %
minsta värde på största tillåtna fel: 0,2 s

—

För tillryggalagd sträcka: ± 0,2 %
minsta värde på största tillåtna fel: 4 m

—

För beräkning av färdavgiften: ± 0,1 %
minimum, inklusive avrundning: motsvarande den minsta siffran i avgiftsangivelsen.

Tillåten effekt av störningar
8.

Elektromagnetisk tålighet

8.1. Tillämplig elektromagnetisk klass är E3.
8.2. De största tillåtna fel som anges i punkt 7 skall även gälla i närvaro av elektromagnetiska
störningar.
Strömförsörjningsfel
9.

Om strömförsörjningen sjunker till ett värde som underskrider den undre driftsgräns som tillverkaren angett, skall taxametern
—

fortsätta att fungera korrekt eller återta sin korrekta funktion utan att ha förlorat några
uppgifter som var lagrade i det ögonblick då strömförsörjningsfelet uppstod om felet är
tillfälligt, dvs. under förutsättning att motorn startas igen,

—

avbryta den befintliga mätningen och återgå till ”Ledig”-läget om strömförsörjningen är ur
funktion en längre period.

Övriga krav
10.

Villkoren för kompatibilitet mellan taxametern och distanssignalgeneratorn skall anges av tillverkaren
av taxametern.

11.

Om det är en tilläggskostnad för en extra tjänst som förs in av föraren manuellt, skall denna inte
vara medräknad i den visade färdavgiften. Taxametern kan emellertid i sådant fall tillfälligt visa hela
färdavgiften inklusive tilläggskostnaden.

12.

Om avgiften beräknas enligt beräkningsmetod D får en taxameter vara försedd med ett extra
visningsläge där endast tillryggalagd sträcka och färdens varaktighet visas i realtid.

13.

Alla värden som visas för passageraren skall kunna identifieras på lämpligt sätt. Dessa värden liksom
deras identifiering skall vara tydligt läsbara i dagsljus och nattetid.

14.1. Om den färdavgift som skall betalas eller de åtgärder som skall vidtas mot bedräglig användning
påverkas genom att föraren väljer bland färdiga inställningar eller genom fri datainmatning, skall det
vara möjligt att skydda instrumentets inställningar och inmatade data.
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14.2. De skyddsmöjligheter som finns i en taxameter skall vara sådana att det är möjligt att separat
skydda inställningarna.
14.3. Bestämmelserna i punkt 8.3 i bilaga I skall också tillämpas på tarifferna.
15.1. En taxameter skall vara försedd med ackumuleringsregister som inte går att nollställa för följande
värden:
—

Taxins totala färdsträcka.

—

Den totala färdsträckan när taxin hyrdes.

—

Det totala antalet körningar.

—

Det totala belopp som påförts som tilläggsavgifter.

—

Det totala belopp som påförts som färdavgifter.

De ackumulerade värdena skall inkludera de värden som lagrats enligt kravet i punkt 9 under
strömförsörjningsbortfall.
15.2. Om strömförsörjningen till en taxameter kopplas bort, skall de ackumulerade värdena kunna lagras i
ett år så att värdena från taxametern kan avläsas till ett annat medium.
15.3. Lämpliga åtgärder skall vidtas för att hindra att de ackumulerade värdena visas för att vilseleda
passagerarna.
16.

Taxorna får ändras automatiskt med beaktande av
—

färdens längd,

—

färdens varaktighet,

—

tidpunkt på dygnet,

—

datum,

—

veckodag.

17.

Om taxins utrustning är viktig för att taxametern skall fungera korrekt, skall taxametern vara
försedd med anordningar som skyddar taxameterns anslutning till den taxi som den är installerad i.

18.

För att taxametern skall kunna testas efter installationen skall den vara utrustad med möjligheten att
separat testa med vilken noggrannhet tiden och sträckan kan mätas och beräkningarna kan ske.

19.

Taxametern och tillverkarens installationsanvisningar skall vara så utformade att, om taxametern
installerats enligt tillverkarens anvisningar, det är näst intill omöjligt att i bedrägerisyfte göra
ändringar i den mätsignal som representerar den tillryggalagda sträckan.

20.

Det allmänna väsentliga kravet som behandlar bedräglig användning skall uppfyllas på ett sådant sätt
att kundens, förarens och hans arbetsgivares samt skattemyndigheternas intressen skyddas.

21.

En taxameter skall vara konstruerad så att den utan justering håller sig inom det största tillåtna felet
under ett års normal användning.

22.

Taxametern skall vara utrustad med en realtidsklocka som visar tid och datum och en eller båda
används för automatisk ändring av taxorna. Kraven på en realtidsklocka är följande:
—

Tidsangivelserna skall ha en noggrannhet på 0,02 %.
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23.

—

Det skall inte vara möjligt att korrigera klockan mer än 2 minuter per vecka. Korrigering för
sommar- och vintertid skall utföras automatiskt.

—

Korrigering, automatiskt eller manuellt, under en färd skall inte kunna göras.

För värdena på tillryggalagd sträcka och den tid som förlupit skall, när de visas eller skrivs ut i
enlighet med detta direktiv, följande måttenheter användas:
Tillryggalagd sträcka:
—

I Förenade kungariket och Irland: till det datum som skall fastställas av dessa medlemsstater
enligt artikel 1 b i direktiv 80/181/EEG: kilometer eller miles.

—

I övriga medlemsstater: kilometer.

Tid som förflutit:
—

Sekunder, minuter eller timmar som det kan vara lämpligt att beakta med hänsyn till den
upplösning som krävs och behovet av att undvika missförstånd.

BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE
De förfaranden för bedömning av överensstämmelse som avses i artikel 9 och som tillverkaren kan välja
mellan är
B+F eller B+D eller H1.

BILAGA MI-008
LÄNGDMÅTT
KAPITEL I — LÄNGDMÅTT
De tillämpliga kraven i bilaga I, tillsammans med de särskilda kraven i detta kapitel och de förfaranden för
bedömning av överensstämmelse som är upptagna i det, gäller för de längdmått som definieras nedan.
Kravet på tillhandahållande av ett exemplar av försäkran om överensstämmelse kan dock tolkas som
gällande ett parti eller en sändning i stället för varje enskilt instrument.
DEFINITIONER
Längdmått
Ett mätinstrument försett med skalmärken vars inbördes avstånd anges i en författningsreglerad måttenhet
för längd.
SÄRSKILDA KRAV
Referensförhållanden
1.1. För måttband lika med eller längre än fem meter får de största tillåtna felen inte överskridas, när
måttbanden utsätts för en dragkraft av 50 N eller andra kraftvärden som angetts av tillverkaren och
markerats på måttbandet i enlighet därmed, eller i fallet med styva och halvstyva måttband där det
inte krävs någon dragkraft.
1.2. Referenstemperaturen är 20 ºC, om inte tillverkaren angett något annat och märkt bandet i enlighet
därmed.
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Största tillåtna fel
2.

Det största tillåtna felet, positivt eller negativt i mm, mellan två icke på varandra följande skalmärken
är (a + bL), där
—

L är värdet på längden avrundat uppåt till helt metervärde, samt

—

a och b, som anges i tabell 1 nedan.

När ett avslutande skalintervall (skaldelsvärde) har en yta som gräns, skall det största tillåtna felet för
varje avstånd som börjar i denna punkt ökas med det värde som anges i tabell 1.

Noggrannhetsklass

a (mm)

b

c (mm)

I

0,1

0,1

0,1

II

0,3

0,2

0,2

III

0,6

0,4

0,3

1,5

noll

noll

1,5

noll

noll

D — särskild klass för pejlingsmåttband (1)
2

Upp till och med 30 m ( )
S — särskild klass för spännband för
tankar.
För varje 30 m-längd när bandet ligger på
ett plant underlag

(1) Tillämpas på viktkombinationer måttband/stickan.
(2) Om den nominella längden överstiger 30 meter skall det största tillåtna felet ökas med 0,75 mm
för varje 30-meterslängd.

Tabell 1

Pejlingsmåttband kan också vara av klasserna I eller II, varvid det största tillåtna felet är ± 0,6 mm
för varje längd mellan två skalmärken, varav det ena på lodet och det andra på måttbandet, när
formeln ger ett värde på mindre än 0,6 mm.
Det största tillåtna felet för längden mellan två på varandra följande skalmärken och den största
tillåtna skillnaden mellan två på varandra följande skalintervall anges i tabell 2 nedan.

Intervallängden (skaldelsvärde), i

Största tillåtna fel eller skillnad i millimeter i respektive noggrannhetsklass
I

II

III

i ≤ 1 mm

0,1

0,2

0,3

1 mm < i ≤ 1 cm

0,2

0,4

0,6
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Tabell 2
På ett ledat mått skall leden vara sådan att den inte förorsakar några fel, förutom de ovan nämnda,
och som överstiger 0,3 mm för klass II och 0,5 mm för klass III.
Material
3.1. De material som används i längdmått skall vara sådana att variationer i längd på grund av
temperaturskillnader upp till ± 8 °C i förhållande till referenstemperaturen inte överstiger det största
tillåtna felet. Detta gäller inte för längdmått i klass S och klass D där korrigering för värmeexpansion
skall tillämpas vid avläsning när så erfordras.
3.2. Mått som tillverkats av material vars dimensioner kan förändras när de utsätts för hög relativ
fuktighet får endast inbegripas i klasserna II eller III.
Märkning
4.

Måttet skall vara märkt med det nominella värdet. Millimeterskalor skall vara numrerade varje
centimeter och mått med ett skalintervall som är större än 2 cm skall ha samtliga skalor numrerade.

BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE
De förfaranden för bedömning av överensstämmelse som avses i artikel 9 och som tillverkaren kan välja
mellan är
F1 eller D1 eller B+D eller H eller G.
KAPITEL II — VOLYMMÅTT FÖR UTSKÄNKNING
De tillämpliga kraven i bilaga I, tillsammans med de särskilda kraven i detta kapitel och de förfaranden för
bedömning av överensstämmelse som är upptagna i det, gäller för volymmått för utskänkning som
definieras nedan. Kravet på tillhandahållande av ett exemplar av försäkran om överensstämmelse kan dock
tolkas som gällande ett parti eller en sändning i stället för varje enskilt instrument. Kravet på att
instrumentet skall vara försett med information om dess noggrannhet skall inte heller tillämpas.
DEFINITIONER
Volymmått för utskänkning
Ett volymmått (till exempel dricksglas, kanna eller fingerborgsmått), konstruerat för bestämning av en
angiven volym av en vätska (med undantag för farmaceutiska produkter) som säljs för omedelbar
förbrukning.
Streckmått
Ett volymmått för utskänkning försett med en streckmärkning för nominell volym.
Bräddmått
Ett volymmått för utskänkning för vilket innervolymen är lika med den nominella volymen.
Volymmått för överhällning
Ett volymmått för utskänkning från vilket vätskan är avsedd att hällas upp innan förbrukning sker.
Volym
Innervolymen för bräddmått eller innervolymen upp till ett fyllnadsmärke för streckmått.
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SÄRSKILDA KRAV
1.

Referensförhållanden

1.1. Temperatur: referenstemperaturen för volymmätning är 20 ºC.
1.2. Läge för korrekt avläsning: stående fritt på en plan yta.
2.

Största tillåtna fel

Streckmått

Bräddmått

< 100 ml

± 2 ml

-0
+ 4 ml

≥ 100 ml

±3%

-0
+6%

< 200 ml

±5%

-0
+ 10 %

≥ 200 ml

± 5 ml + 2,5 %

-0
+ 10 ml + 5 %

Volymmått för överhällning

Mått för utskänkning

Tabell 1

3.

Material
Volymmått för utskänkning skall tillverkas av material som är tillräckligt styva och dimensionsstabila
för att volymen skall hålla sig inom det största tillåtna felet.

4.

Form

4.1. Volymmått för utskänkning skall utformas så att en ändring av innehållet motsvarande det största
tillåtna felet orsakar en nivåförändring av minst 2 mm vid brädden eller fyllnadsmärket.
4.2. Volymmått för utskänkning skall utformas så att uthällandet av hela mängden uppmätt vätska inte
hindras.
5.

Märkning

5.1. Nominell volym skall anges tydligt och outplånligt genom märkning på måttet.
5.2. Volymmått för utskänkning kan även märkas för upp till tre klart urskiljbara volymer, som inte skall
kunna förväxlas med varandra.
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5.3. Alla måttstreck skall vara tillräckligt tydliga och beständiga så att största tillåtna fel inte överskrids vid
användning.
BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE
De förfaranden för bedömning av överensstämmelse som avses i artikel 9 och som tillverkaren kan välja
mellan är
A1 eller F1 eller D1 eller E1 eller B+E eller B+D eller H.

BILAGA MI-009
DIMENSIONSMÄTINSTRUMENT
De relevanta kraven i bilaga I, tillsammans med de särskilda kraven i denna bilaga och de förfaranden för
bedömning av överensstämmelse som är upptagna i den, gäller för dimensionsmätinstrument av nedan
definierade typer.
DEFINITIONER
Längdmätningsinstrument
Bestämmer längden på löpande material (till exempel textilier, band, kablar) under den uppmätta
produktens matningsrörelse.
Ytmätningsinstrument
Bestämmer ytan på oregelbundet formade objekt, t.ex. av läder.
Mätinstrument för flera dimensioner
Bestämmer kantlängderna (längd, bredd och höjd) för den minsta rätvinkliga parallellepiped som innesluter
en produkt.
KAPITEL I — GEMENSAMMA KRAV PÅ SAMTLIGA DIMENSIONSMÄTINSTRUMENT
Elektromagnetisk tålighet
1.

2.

Effekten av elektromagnetiska störningar på ett dimensionsmätinstrument skall vara sådan att
—

förändringen i mätresultat inte är större än det kritiska avvikelsevärdet enligt punkt 2.3, eller

—

en mätning inte är möjlig att genomföra, eller

—

det uppstår momentana variationer i mätresultatet som inte kan tolkas, registreras eller överföras
som ett mätresultat, eller

—

det uppstår variationer i mätresultatet som är såpass uppseendeväckande att alla med intresse av
mätresultatet lägger märke till dem.

Det kritiska avvikelsevärdet är lika med ett skaldelsvärde.
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BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE
De förfaranden för bedömning av överensstämmelse som avses i artikel 9 och som tillverkaren kan välja
mellan är
För mekaniska eller elektromekaniska instrument:
F1 eller E1 eller D1 eller B+F eller B+E eller B+D eller H eller H1 eller G.
För elektroniska instrument eller instrument som innehåller programvara:
B+F eller B+D eller H1 eller G.
KAPITEL II — LÄNGDMÄTNINGSINSTRUMENT
Egenskaper hos den produkt som skall mätas
1.

Textilier kännetecknas av den s.k. K-faktorn, som är baserad på töjbarheten och ytkraften hos den
uppmätta produkten. Den definieras med följande formel:
K = ε.(GA + 2,2 N/m2, där
ε är den relativa förlängningen hos ett tygprov av en meters bredd vid en dragkraft av 10 N,
GA är ytkraften hos ett tygprov i N/m2.
Användningsförhållanden

2.1. Område
Dimensioner och K-faktor, där så är tillämpligt, för instrumentet, inom det område som anges av
tillverkaren. Områdena för K-faktorn anges i tabell 1:
Grupp

K-faktorns värdeområde

Produkt

I

0 < K < 2×10-2 N/m2

låg töjbarhet

II

2×10-2 N/m2 < K < 8×10-2 N/m2

medelhög töjbarhet

III

8×10-2 N/m2 < K < 24×10-2 N/m2

hög töjbarhet

IV

24×10-2 N/m2 < K

mycket hög töjbarhet

Tabell 1

2.2. Då det uppmätta objektet inte transporteras av själva mätinstrumentet, måste det uppmätta objektets
hastighet begränsas till det område som tillverkaren anger för instrumentet.
2.3. Om mätresultatet är beroende av tjocklek, ytbeskaffenhet och typ av matning (t.ex. från en stor rulle
eller från en bal), skall motsvarande begränsningar anges av tillverkaren.
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Största tillåtna fel
3.

Instrument
Noggrannhetsklass

Största tillåtna fel

I

0,125 %, men inte mindre än 0,005 Lm

II

0,25 %, men inte mindre än 0,01 Lm

III

0,5 %, men inte mindre än 0,02 Lm

Tabell 2
Där Lm är den minsta tillåtna uppmätta längden, det vill säga den minsta längd för vilken
instrumentet är avsett att användas enligt tillverkarens specifikation.
Vid mätningen av de olika materialens sanna längd skall lämpliga instrument användas (till exempel
måttband). Materialet skall vid mätningen läggas på ett lämpligt underlag (till exempel ett lämpligt
bord) plant och utan töjning.
Övriga krav
4.

Mätinstrumentet måste vara sådant att produkten mäts utan töjning enligt den avsedda töjbarhet som
instrumentet är konstruerat för.

KAPITEL III — YTMÄTNINGSINSTRUMENT
Driftsförhållanden
1.1. Område
Dimensioner inom det område som tillverkaren angett för instrumentet ifråga.
1.2. Produktförhållanden
Tillverkarens skall specificera instrumentets begränsningar med avseende på den uppmätta produktens
hastighet och i tillämpliga fall tjockleksrelaterad ytbeskaffenhet.
Största tillåtna fel
2.

Instrument
Det största tillåtna felet är 1,0 %, dock lägst 1 dm2.

Övriga krav
3.

Presentation av produkten
Om produkten matas tillbaka eller stoppas, skall instrumentet vara sådant att mätfel inte indikeras.
Alternativt skall visningsanordningen visa tomt.
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4.

Skaldelsvärde
Instrumentet skall ha ett skaldelsvärde av 1,0 dm2. Dessutom skall det vara möjligt att erhålla ett
skaldelsvärde av 0,1 dm2 för provningsändamål.

KAPITEL IV — MÄTINSTRUMENT FÖR FLERA DIMENSIONER
Driftsförhållanden
1.1. Område
Dimensioner inom det område som angetts av instrumenttillverkaren.
1.2. Minsta dimension
Den undre gränsen för den minsta dimensionen för skalintervallets samtliga värden anges i tabell 1.
Skalintervall (d)

Minsta dimension (min)
(undre gräns)

d ≤ 2 cm

10 d

2 cm < d ≤ 10 cm

20 d

10 cm < d

50 d

Tabell 1
1.3. Produktens hastighet
Hastigheten får inte överskrida det område som angetts av instrumenttillverkaren.
Största tillåtna fel
2.

Instrument:
Största tillåtna fel är ± 1,0 d.

BILAGA MI-010
AVGASMÄTARE
De tillämpliga kraven i bilaga I, tillsammans med de särskilda kraven i denna bilaga och de förfaranden för
bedömning av överensstämmelse som är upptagna i den, gäller för nedan definierade avgasmätare avsedda
för kontroll och yrkesmässigt underhåll av motorfordon i bruk.
DEFINITIONER
Avgasmätare
En avgasmätare är ett mätinstrument som fastställer halterna av vissa ämnen som ingår i avgaserna från
motorfordon med gnisttändning vid det analyserade provets fukthalt.
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Dessa ämnen är:
kolmonoxid (CO), koldioxid (CO2), syre (O2), kolväten (HC).
Mängden kolväten skall uttryckas som koncentration av n-hexan (C6H14), mätt med nära-infraröda absorptionstekniker.
Gasfraktionen uttrycks i procent (volymprocent) för CO, CO2 och O2 och i delar per miljon (ppm vol).
En avgasmätare beräknar dessutom lambdavärdet, med utgångspunkt från avgashalterna.
Lambda
Lambda är ett dimensionslöst värde som anger en motors förbränningseffekt genom förhållandet luft/
bränsle i avgaserna. Det fastställs genom en standardiserad referensformel.
SÄRSKILDA KRAV
Instrumentklasser
1.

Två klasser 0 och I är definierade för avgasmätare. De relevanta minsta mätområdena för dessa klasser
framgår av tabell 1.
Parameter

Klasserna 0 and I

CO-fraktion

0-5 % vol

CO2-fraktion

0-16 % vol

Kolvätefraktion

0-2 000 ppm vol

O2-fraktion

0-21 % vol

λ

0,8-1,2

Tabell 1 — Klasser och mätområden
Specificerade driftsförhållanden
2.

Nominella värden på driftsförhållandena skall anges av tillverkaren enligt följande:

2.1. För klimatmässiga och mekaniska influensstorheter:
—

Ett minsta temperaturområde på 35 °C för den klimatmässiga miljön.

—

Tillämplig mekanisk miljöklass är klass M1.

2.2. För influensstorheter som härrör från elkraftförsörjningen:
—

Spännings- och frekvensområden för växelströmsförsörjningen.

—

Gränser för likströmsförsörjningen.
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2.3. För omgivningstryck:
—

Största och minsta värde på omgivningstrycket är för båda klasserna:
pmin ≤ 860 hPa, pmax ≤ 1 060 hPa.

Största tillåtna fel

3.

Största tillåtna fel definieras enligt följande:

3.1. För var och en av de uppmätta fraktionerna utgörs det största tillåtna felet, vid specificerade
driftsförhållanden enligt punkt 1.1 i bilaga I, av det större av de två värden som anges i tabell 2
nedan. Absolutvärden uttrycks i % vol eller i ppm vol varvid procentandelarna är procent av det
sanna värdet.

Parameter

Klass 0

Klass I

CO-fraktion

± 0,03 % vol
±5%

± 0,06 % vol
±5%

CO2-fraktion

± 0,5 % vol
±5%

± 0,5 % vol
±5%

Kolvätefraktion

± 10 ppm vol
±5%

± 12 ppm vol
±5%

O2-fraktion

± 0,1 % vol
±5%

± 0,1 % vol
±5%

Tabell 2 — största tillåtna fel

3.2. Största tillåtna fel i lambdaberäkningen är 0,3 %. Det konventionella sanna värdet beräknas med hjälp
av den formel som definieras i punkt 5.3.7.3 i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/
69/EG om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon och om ändring av rådets
direktiv 70/220/EEG (1). I detta syfte används de värden som visas av instrumentet för beräkning.

Tillåten påverkan av störningar

4.

För var och en av de volymfraktioner som instrumentet mäter skall det kritiska avvikelsevärdet vara
lika med det största tillåtna felet för respektive parameter.

5.

Påverkan av elektromagnetiska störningar skall vara sådan att
—

förändringen i mätresultatet håller sig inom det kritiska avvikelsevärdet enligt punkt 4, eller

(1) EGT L 350, 28.12.1998, s. 17.
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—

mätresultatets presentation är sådan att det inte kan tolkas som ett giltigt mätresultat.

Övriga krav
6.

Upplösningen skall vara lika med eller en storleksordning högre än de värden som anges i tabell 3.

Klasserna 0 och 1

CO

CO2

O2

Kolväte

0,01 % vol

0,1 % vol

(*)

1 ppm vol

(*) 0,01 % vol för mätstorheter under eller lika med 4 % vol, annars 0,1 % vol.

Tabell 3 — Upplösning

Lambdavärdet skall visas med en upplösning av 0,001.
7.

Standardavvikelsen för 20 mätningar får inte överskrida en tredjedel av modulen för det största
tillåtna felet för varje tillämplig gasfraktion.

8.

Vid mätning av CO, CO2 och kolväte måste det instrument som inbegriper det särskilda gashanteringssystemet visa 95 % av slutvärdet enligt kalibreringsgaserna inom 15 sekunder efter byte från en
gas med nollinnehåll, det vill säga friskluft. För mätning av O2 måste instrumentet under likartade
förhållanden visa ett värde som avviker mindre än 0,1 % vol från noll inom 60 sekunder efter byte
från friskluft till en syrefri gas.

9.

Andra ingående ämnen i avgaserna än de som skall mätas får inte påverka mätresultatet med mer än
halva modulen av det största tillåtna felet, när sådana ämnen förekommer i nedanstående största
volymfraktioner:
6 % vol CO,
16 % vol CO2,
10 % vol O2,
5 % vol H2,
0,3 % vol NO,
2 000 ppm vol kolväte (som n-hexan),
vattenånga upp till mättning.

10. En avgasmätare skall vara försedd med en inställningsanordning som möjliggör nollställning,
gaskalibrering och internjustering. Inställningsanordningen för nollställning och internjustering skall
vara automatisk.
11. Med en automatisk eller halvautomatisk inställningsanordning skall instrumentet inte kunna göra
någon mätning så länge inställning inte är genomförd.
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12. En avgasmätare skall detektera kvarvarande kolväterester i instrumentets gassystem. Det får inte vara
möjligt att genomföra en mätning om kvarvarande kolväten före en mätning överskrider 20 ppm vol.
13. En avgasmätare skall ha en anordning för automatisk upptäckt av varje fel i syrekanalens sensor som
beror på slitage eller ett brott i anslutningsledningen.
14. Om avgasmätaren kan fungera med olika bränslen (t.ex. olja eller flytande gas) skall det finnas
möjlighet att välja lämpliga koefficienter för lambdaberäkning utan osäkerhet om att rätt metod tilllämpas.
BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE
De förfaranden för bedömning av överensstämmelse som avses i artikel 9 och som tillverkaren kan välja
mellan är
B+F eller B+D eller H1.

P5_TA(2003)0581

Säten, fästanordningarna för dessa och huvudstöd ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv
om ändring av rådets direktiv 74/408/EEG om motorfordon vad avser säten, fästanordningarna för
dessa och huvudstöd (KOM(2003) 361 — C5-0283/2003 — 2003/0128(COD))
(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution
—

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2003) 361) (1),

—

med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har
lagt fram sitt förslag (C5-0283/2003),

—

med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

—

med beaktande av betänkandet från utskottet för regionalpolitik, transport och turism (A5-0418/
2003).

1.

Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.
Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förelägga parlamentet en ny text om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.
3.
Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.
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P5_TC1-COD(2003)0128

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 17 december 2003 inför
antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/…/EG om ändring av rådets direktiv
74/408/EEG om motorfordon vad avser säten, fästanordningarna för dessa och huvudstöd

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag (1),
med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),
med beaktande av Regionkommitténs yttrande (1),
i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och
av följande skäl:
(1)

Forskningen visar att användningen av säkerhetsbälten och fasthållningsanordningar kan bidra till en
kraftig minskning av antalet dödsolyckor liksom skadornas omfattning, även vid olyckor då fordon slår
runt. Att montera sådan utrustning i alla fordonskategorier är ett viktigt steg i riktning mot att öka
trafiksäkerheten och således rädda liv.

(2)

Samhällsnyttan kommer att öka kraftigt om alla fordon utrustas med säkerhetsbälten.

(3)

I sin resolution av den 18 februari 1986 om gemensamma åtgärder för att minska vägtrafikolyckorna som ett led i gemenskapens program för vägtrafiksäkerhet (3), framhåller Europaparlamentet att det måste bli obligatoriskt för alla passagerare, även barn, att använda säkerhetsbälten, utom
i fordon som används i kollektivtrafik. Man måste därför skilja på bussar i kollektivtrafik och andra fordon
när det gäller kravet på montering av säkerhetsbälten och/eller fasthållningsanordningar.

(4)

I enlighet med rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (4)gäller
gemenskapens system för typgodkännande för alla nya fordon i kategori M1 sedan den 1 januari
1998. Således är det endast dessa fordon som måste vara utrustade med säten, fästanordningar för
dessa och huvudstöd som uppfyller kraven i direktiv 74/408/EEG (5).

(5)

Så länge gemenskapens system för typgodkännande inte har utvidgats till att omfatta alla fordonskategorier, bör det av hänsyn till vägtrafiksäkerheten, krävas att fordon i andra kategorier än kategori
M1 utrustas med säten och fästanordningar för dessa som möjliggör montering av bilbältesförankringar.

(6)

Direktiv 74/408/EEG innehåller redan alla de tekniska och administrativa bestämmelser som behövs
för typgodkännande av fordon i andra kategorier än kategori M1. Medlemsstaterna behöver därför
inte införa ytterligare bestämmelser.

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

EUT C […], […], s. […]
Europaparlamentets ståndpunkt av den 17 december 2003.
EGT C 68, 24.3.1986, s. 35.
EGT L 42, 23.2.1970, s. 1. Senast ändrat genom förordning (EG) nr 807/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 36).
EGT L 221, 12.8.1974, s. 1. Senast ändrat genom kommissionens direktiv 96/37/EG (EGT L 186, 25.7.1996, s. 28).
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(7)

Sedan direktiv 96/37/EG trädde i kraft har flera medlemsstater redan gjort bestämmelserna i det
direktivet obligatoriska för vissa andra kategorier av fordon än kategori M1. Tillverkare och leverantörer har således utvecklat lämplig teknik.

(8)

Undersökningar har visat att det inte är möjligt att förse säten som är vända åt sidan med bilbälten
som är lika säkra för användarna som bilbälten vid framåtvända säten. Av säkerhetsskäl måste
sådana säten i vissa fordonskategorier förbjudas.

(9)

Undersökningar har visat att riskerna för passagerare som sitter på sittplatser som är vända åt
sidan i fordon i kategori M3 inte är tillräckligt kartlagda. Dessa risker måste undersökas med
samma metoder som används för att kontrollera säkerheten i personbilar så att man kan komma
fram till en balanserad riskbedömning. Kommissionen bör få i uppdrag att genomföra sådana
tester och redovisa resultaten inför Europaparlamentet före den 31 december 2004.

(10)

Direktiv 74/408/EEG bör därför ändras.

(11)

Eftersom syftet med den föreslagna åtgärden, att förbättra vägtrafiksäkerheten, genom att göra det
obligatoriskt att montera säkerhetsbälten i vissa fordonskategorier, inte i tillräcklig utsträckning kan
uppnås av medlemsstaterna och således, på grund av åtgärdens omfattning, bättre kan uppnås på
gemenskapsnivå, får gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i
fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel, går inte detta direktiv utöver vad
som är nödvändigt för det ändamålet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Ändring av direktiv 74/408/EEG
Direktiv 74/408/EEG ändras på följande sätt:
1.

Artikel 1 skall ändras på följande sätt:

a) I punkt 1 skall följande stycke läggas till:
”Fordon i kategorierna M2 och M3skall indelas i klasser enligt definitionerna i avsnitt 2 i bilaga I till
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/85/EG (*)
________________
(*) EGT L 42, 13.2.2002, s. 1.”

b) Punkt 2 skall ersättas med följande:
”2. Detta direktiv är inte tillämpligt på fällbara säten enligt definitionen i punkt 2.7 i bilaga I eller på
säten som är vända bakåt.”
2.

Följande skall föras in som artikel 3a:
”Artikel 3a
1. Från och med den [1 juli 2004] skall medlemsstaterna förbjuda montering av säten som är vända
åt sidan i nya typer av fordon i kategorierna M1 och N1 samt M2, klass B.

15.4.2004
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2. Från och med den [1 januari 2006] skall medlemsstaterna förbjuda montering av säten som är
vända åt sidan i nya fordon i kategorierna M1 och N1 samt M2, klass B.
3. Punkterna 1 och 2 skall inte gälla ambulanser, de fordon som anges i artikel 8.1 första strecksatsen
i direktiv 70/156/EEG eller säten i campingbilar som endast är avsedda att användas när fordonet
står still.”
3.

I bilaga IV skall punkt 1.1. ersättas med följande:
”1.1. De krav som anges i denna bilaga gäller fordon i kategorierna N1, N2 eller N3 och sådana fordon
i kategorierna M2 och M3 som inte omfattas av bilaga III. Utan att det påverkar punkt 2.5 skall
kraven också gälla säten som är vända åt sidan i alla fordonskategorier.”
Artikel 2
Genomförande

1.

Från och med den [1 januari 2004] får medlemsstaterna

a) varken vägra att bevilja EG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande för en fordonstyp,
b) eller förbjuda registrering, saluföring och ibruktagande av nya fordon
av skäl som avser sådana säten, fästanordningar för dessa och huvudstöd som uppfyller kraven i direktiv 74/408/
EEG, ändrat genom detta direktiv.
2.

Från och med den [1 juli 2004] skall medlemsstaterna

a) inte längre bevilja EG-typgodkännande och
b) vägra att bevilja nationellt typgodkännande
av skäl som avser sådana säten, fästanordningar för dessa och huvudstöd som inte uppfyller kraven i direktiv 74/
408/EEG, ändrat genom detta direktiv, för nya typer av fordon.
3.

Från och med den [1 januari 2006] skall medlemsstaterna

a) betrakta de intyg om överensstämmelse som åtföljer nya fordon som ogiltiga för det syfte som avses i
artikel 7.1 i direktiv 70/156/EEG och
b) vägra registrering, saluföring och ibruktagande av nya fordon, såvida inte artikel 8.2 i direktiv 70/156/
EEG åberopas
av skäl som avser sådana säten, fästanordningar för dessa och huvudstöd som inte uppfyller kraven i direktiv 74/
408/EEG, ändrat genom detta direktiv.
Artikel 3
Införlivande
1.
Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa
detta direktiv före den … (*) och skall genast underrätta kommissionen om detta.
(*) Sex månader efter direktivets antagande.
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2.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den … (*).

3.
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller
åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras
skall varje medlemsstat själv utfärda.
4.
Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de centrala bestämmelser i nationell
lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.
Artikel 4
Ikraftträdande
Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens
officiella tidning.
Artikel 5
Adressater
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i … den

På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

Ordförande

Ordförande

(*) Sex månader efter direktivets antagande.

P5_TA(2003)0582

Bilbälten och fasthållningsanordningar i motorfordon ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv
om ändring av rådets direktiv 77/541/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om
bilbälten och fasthållningsanordningar i motorfordon (KOM(2003) 363 — C5-0282/2003 — 2003/
0130(COD))
(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution
—

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2003) 363) (0),

—

med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har
lagt fram sitt förslag (C5-0282/2003),

(0) Ännu ej offentliggjort i EUT.
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—

med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

—

med beaktande av betänkandet från utskottet för regionalpolitik, transport och turism (A5-0304/
2003).

1.

Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.
Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förelägga parlamentet en ny text om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.
3.
Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

P5_TC1-COD(2003)0130
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 17 december 2003 inför
antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/…/EG om ändring av rådets direktiv
77/541/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bilbälten och fasthållningsanordningar i motorfordon

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag (1),
med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),
med beaktande av Regionkommitténs yttrande (1),
i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och
av följande skäl:
(1)

Forskningen visar att användningen av säkerhetsbälten och fasthållningsanordningar kan bidra till en
kraftig minskning av antalet dödsolyckor liksom skadornas omfattning, även vid olyckor då fordon
slår runt. Att montera sådan utrustning i alla fordonskategorier är ett viktigt steg i riktning mot att
öka trafiksäkerheten och således rädda liv.

(2)

Samhällsnyttan kommer att öka kraftigt om alla fordon utrustas med säkerhetsbälten.

(3)

I sin resolution av den 18 februari 1986 om gemensamma åtgärder för att minska vägtrafikolyckorna som ett led i gemenskapens program för vägtrafiksäkerhet (3), framhåller Europaparlamentet att det måste bli obligatoriskt för alla passagerare, även barn, att använda säkerhetsbälten,
utom i fordon som används i kollektivtrafik. Man måste därför skilja på bussar i kollektivtrafik och
andra fordon när det gäller kravet på montering av säkerhetsbälten och/eller fasthållningsanordningar.

(1) EUT C […], […], s. […]
(2) Europaparlamentets ståndpunkt av den 17 december 2003.
(3) EGT C 68, 24.3.1986, s. 35.
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(4)

I enlighet med rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (1)gäller
gemenskapens system för typgodkännande för alla fordon i kategori M1 sedan den 1 januari 1998.
Således är det endast dessa fordon som måste vara utrustade med säkerhetsbälten och fasthållningsanordningar enligt kraven i direktiv 77/541/EEG (2).

(5)

Så länge gemenskapens system för typgodkännande inte har utvidgats till att omfatta alla
fordonskategorier, bör det av hänsyn till vägtrafiksäkerheten krävas att fordon i andra kategorier
än M1 utrustas med säkerhetsbälten och fasthållningsanordningar.

(6)

Direktiv 77/541/EEG innehåller redan alla de tekniska och administrativa bestämmelser som behövs
för typgodkännande av fordon i andra kategorier än M1. Medlemsstaterna behöver därför inte införa
ytterligare bestämmelser.

(7)

Sedan kommissionens direktiv 96/36/EG (3) om anpassning till den tekniska utvecklingen av direktiv
77/541/EEG trädde i kraft, har flera medlemsstater redan gjort bestämmelserna i det direktivet
obligatoriska för vissa andra kategorier av fordon än kategori M1. Tillverkare och leverantörer har
således utvecklat lämplig teknik.

(8)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/85/EG av den 20 november 2001 om särskilda
bestämmelser för fordon som används för personbefordran med mer än åtta säten utöver förarsätet
och om ändring av direktiv 70/156/EEG och 97/27/EG (4) innehåller bestämmelser om att göra det
möjligt för funktionshindrade och personer med nedsatt rörlighet att lättare kunna få tillträde till
fordon för passagerartransport med mer än åtta säten. Medlemsstaterna måste kunna tillåtas
montera säkerhetsbälten eller fasthållningsanordningar som inte uppfyller de tekniska specifikationerna i direktiv 77/541/EEG, men som särskilt utformats för att passa dessa personer i sådana
fordon.

(9)

Direktiv 77/541/EEG bör därför ändras.

(10)

Eftersom syftet med den föreslagna åtgärden, att förbättra vägtrafiksäkerheten, genom att göra det
obligatoriskt att montera säkerhetsbälten i vissa fordonskategorier, inte i tillräcklig utsträckning kan
uppnås av medlemsstaterna och således, på grund av åtgärdens omfattning, bättre kan uppnås på
gemenskapsnivå, får gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i
fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går inte detta direktiv utöver
vad som är nödvändigt för det ändamålet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Ändring av direktiv 77/541/EEG
Direktiv 77/541/EEG ändras på följande sätt:
1.

Följande artikel 2a skall införas:
”Artikel 2a
1. Medlemsstaterna får enligt nationell lag tillåta montering av andra säkerhetsbälten och fasthållningsanordningar än dem som omfattas av detta direktiv, om de är avsedda för funktionshindrade.

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

42, 23.2.1970, s. 1. Senast ändrat genom förordning (EG) nr 807/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 36).
220, 29.8.1977, s. 95. Senast ändrat genom kommissionens direktiv 2000/3/EG (EGT L 53, 25.2.2000, s. 1).
178, 17.7.1996, s. 15.
42, 13.2.2002, s. 1.
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2. Medlemsstaterna får undanta fasthållningsanordningar som uppfyller bestämmelserna i bilaga VII till
direktiv 2001/85/EG från bestämmelserna i detta direktiv.

3. De säkerhetsbälten och fasthållningsanordningar som omfattas av punkterna 1 och 2 skall utformas
och konstrueras på ett sådant sätt att de ger minst samma säkerhet som de säkerhetsbälten och
fasthållningsanordningar som omfattas av detta direktiv.”

2.

I artikel 9 skall följande stycke läggas till:

”Fordon i kategorierna M2 och M3 skall indelas i klasser enligt definitionerna i avsnitt 2 i bilaga I till
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/85/EG (*).

______________________________
(*) EGT L 42, 13.2.2002, s. 1.”

3.

Bilaga I skall ändras på följande sätt:

a) Fotnoten till punkt 3.1. skall utgå.

b) Punkt 3.1.1. skall ersättas med följande:

”3.1.1. Med undantag för fällbara säten enligt definitionen i punkt 1.9. i bilaga I till direktiv 76/115/
EEG och säten avsedda att användas då fordonet är stillastående skall fordon i kategorierna M1, M2
och M3 i klass III eller B och kategori N utrustas med säkerhetsbälten eller fasthållningsanordningar enligt bestämmelserna i detta direktiv.

Fordon i klass I, II eller A tillhörande kategorierna M2 eller M3får utrustas med säkerhetsbälten
eller fasthållningsanordningar, förutsatt att de uppfyller bestämmelserna i detta direktiv.”

4.

Tabellen i bilaga XV skall utformas enligt följande:

Framåtvända säten
”Fordonskategori

Sidosäten

Mellansäten

Bakåtvända säten

Framme

Övriga

Framme

Övriga

M1

Ar4m

Ar4m

Ar4m

Ar4m

B, Br3, Br4m

M2 ≤ 3,5 T

Ar4m, Ar4Nm

Ar4m, Ar4Nm

Ar4m, Ar4Nm

Ar4m, Ar4Nm

Br3, Br4m, Br4Nm

M2 > 3,5 T

Br3, Br4m, Br4Nm Br3, Br4m, Br4Nm Br3, Br4m, Br4Nm Br3, Br4m, Br4Nm Br3, Br4m, Br4Nm
eller Ar4m, Ar4Nm eller Ar4m, Ar4Nm eller Ar4m, Ar4Nm eller Ar4m, Ar4Nm

Om höftbälte är
Om höftbälte är
Om höftbälte är
Om höftbälte är
tillåtet, se villkoren tillåtet, se villkoren tillåtet, se villkoren tillåtet, se villkoren
i punkt 3.1.10.
i punkt 3.1.10.
i punkt 3.1.10.
i punkt 3.1.10.

Säten vända åt sidan
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Framåtvända säten
”Fordonskategori

Sidosäten
Framme

M3

Mellansäten
Övriga

Framme

Bakåtvända säten

Säten vända åt sidan

Övriga

Br3, Br4m, Br4Nm Br3, Br4m, Br4Nm Br3, Br4m, Br4Nm Br3, Br4m, Br4Nm Br3, Br4m, Br4Nm
eller Ar4m, Ar4Nm eller Ar4m, Ar4Nm eller Ar4m, Ar4Nm eller Ar4m, Ar4Nm

Br3, Br4m och
Br4Nm

Om höftbälte är
Om höftbälte är
Om höftbälte är
Om höftbälte är
tillåtet, se villkoren tillåtet, se villkoren tillåtet, se villkoren tillåtet, se villkoren
i punkt 3.1.10.
i punkt 3.1.10.
i punkt 3.1.10.
i punkt 3.1.10.
Ar4m, Ar4Nm

N1

B, Br3, Br4m,
Br4Nm eller inga
#

B, Br3, Br4m,
Br4Nm
eller A, Ar4m,
Ar4Nm
*

B, Br3, Br4m,
Br4Nm
eller inga #

B, Br3, Br4m,
Br4Nm
eller A, Ar4m,
Ar4Nm
*

B, Br3, Br4m,
Br4Nm
eller inga #

Inga

3.1.8 och 3.1.9
3.1.8 och 3.1.9
Höftbälte obligatoHöftbälte obligatoriskt för säten i 3.1.7 Höftbälte till- riskt för säten i
utsatta lägen
låtet om vindrutan
utsatta lägen
inte befinner sig i
referenszonen.
N2

B, Br3, Br4m,
Br4Nm
eller A, Ar4m,
Ar4Nm
*

N3

3.1.7.
Höftbälte tillåtet
om vindrutan
befinner sig
utanför referenszonen, gäller även
förarsätet

B, Br3, Br4m,
Br4Nm
eller inga #

Inga

3.1.8. och 3.1.9
3.1.7.
3.1.8. och 3.1.9
Höftbälte obligato- Höftbälte tillåtet Höftbälte obligatoriskt för säten i
om vindrutan inte
riskt för säten i
utsatta lägen
befinner sig i refeutsatta lägen
renszonen

Artikel 2
Genomförande
1.

Från och med den [1 januari 2004] får medlemsstaterna

a) varken vägra att bevilja EG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande för en ny fordonstyp,
b) eller förbjuda registrering, saluföring och ibruktagande av nya fordon

av skäl som avser montering av sådana säkerhetsbälten och fasthållningsanordningar som uppfyller kraven i direktiv
77/541/EEG, ändrat genom detta direktiv.
2.

Från och med den [1 juli 2004] skall medlemsstaterna

a) inte längre bevilja EG-typgodkännande och
b) vägra att bevilja nationellt typgodkännande

”
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av skäl som avser montering i nya fordonstyper av sådana säkerhetsbälten och fasthållningsanordningar som inte
uppfyller bestämmelserna i 77/541/EEG, ändrat genom detta direktiv.
3.

Från och med den [1 januari 2006] skall medlemsstaterna

a) betrakta de intyg om överensstämmelse som åtföljer nya fordon som ogiltiga för det syfte som avses i
artikel 7.1 i direktiv 70/156/EEG och
b) vägra registrering, saluföring och ibruktagande av nya fordon, såvida inte artikel 8.2 i direktiv 70/156/
EEG åberopas
av skäl som avser montering av sådana säkerhetsbälten och fasthållningsanordningar som inte uppfyller kraven i
direktiv 77/541/EEG, ändrat genom detta direktiv.
Artikel 3
Införlivande
1.
Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa
detta direktiv före den … (*) och skall genast underrätta kommissionen om detta.
2.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den … (*).

3.
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller
åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras
skall varje medlemsstat själv utfärda.
4.
Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de centrala bestämmelser i nationell
lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.
Artikel 4
Ikraftträdande
Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens
officiella tidning.
Artikel 5
Adressater
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i … den

På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

Ordförande

Ordförande

(*) Sex månader efter direktivets antagande.
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P5_TA(2003)0583

Förankring av bilbälten i motorfordon ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv
om ändring av rådets direktiv 76/115/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om
förankring av bilbälten i motorfordon (KOM(2003) 362 — C5-0286/2003 — 2003/0136(COD))
(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution
—

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2003) 362) (1),

—

med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har
lagt fram sitt förslag (C5-0286/2003),

—

med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

—

med beaktande av betänkandet från utskottet för regionalpolitik, transport och turism (A5-0305/
2003).

1.

Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.
Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förelägga parlamentet en ny text om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.
3.
Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.

P5_TC1-COD(2003)0136
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 17 december 2003 inför
antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/…/EG om ändring av rådets direktiv
76/115/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om förankring av bilbälten i
motorfordon

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag (1),
med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),
med beaktande av Regionkommitténs yttrande (1),
i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och
(1) EUT C […], […], s. […]
(2) Europaparlamentets ståndpunkt av den 17 december 2003.
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av följande skäl:

(1)

Forskningen visar att användningen av säkerhetsbälten och fasthållningsanordningar kan bidra till en
kraftig minskning av antalet dödsolyckor liksom skadornas omfattning, även vid olyckor då fordon
slår runt. Att montera sådan utrustning i alla fordonskategorier är ett viktigt steg i riktning mot att
öka trafiksäkerheten och således rädda liv.

(2)

Samhällsnyttan kommer att öka kraftigt om alla fordon utrustas med säkerhetsbälten.

(3)

I sin resolution av den 18 februari 1986 om gemensamma åtgärder för att minska vägtrafikolyckorna som ett led i gemenskapens program för vägtrafiksäkerhet (1), framhåller Europaparlamentet att det måste bli obligatoriskt för alla passagerare, även barn, att använda säkerhetsbälten,
utom i fordon som används i kollektivtrafik. Man måste därför skilja på bussar i kollektivtrafik och
andra fordon när det gäller kravet på montering av säkerhetsbälten och fasthållningsanordningar.

(4)

I enlighet med rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (2) gäller
gemenskapens system för typgodkännande för alla fordon i kategori M1 sedan den 1 januari 1998.
Således är det endast dessa fordon som måste vara utrustade med fästanordningar för säkerhetsbälten
och fasthållningsanordningar enligt kraven i direktiv 76/115/EEG (3).

(5)

Så länge gemenskapens system för typgodkännande inte har utvidgats till att omfatta alla
fordonskategorier, bör det av hänsyn till vägtrafiksäkerheten krävas att fordon i andra kategorier än
M1, utrustas med fästanordningar för säkerhetsbälten och fasthållningsanordningar.

(6)

Direktiv 76/115/EEG innehåller redan alla de tekniska och administrativa bestämmelser som behövs
för typgodkännande av fordon i andra kategorier än M1. Medlemsstaterna behöver därför inte införa
ytterligare bestämmelser.

(7)

Sedan direktiv 96/38/EG trädde i kraft har flera medlemsstater redan gjort bestämmelserna i det
direktivet obligatoriska för vissa andra kategorier av fordon än kategori M1. Tillverkare och leverantörer har således utvecklat lämplig teknik.

(8)

Direktiv 76/115/EEG bör därför ändras.

(9)

Eftersom syftet med den föreslagna åtgärden, att förbättra vägtrafiksäkerheten genom att göra det
obligatoriskt att montera säkerhetsbälten i vissa fordonskategorier, inte i tillräcklig utsträckning kan
uppnås av medlemsstaterna och således, på grund av åtgärdens omfattning, bättre kan uppnås på
gemenskapsnivå, får gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i
fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver
vad som är nödvändigt för det ändamålet.

(1) EGT C 68, 24.3.1986, s. 35.
(2) EGT L 42, 23.2.1970, s. 1. Senast ändrat genom förordning (EG) nr 807/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 36).
(3) EGT L 24, 30.1.1976, s. 6. Senast ändrat genom kommissionens direktiv 96/38/EG (EGT L 187, 26.7.1996, s. 95).
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:
Artikel 1
Ändring av direktiv 76/115/EEG
Direktiv 76/115/EEG ändras på följande sätt:
1.

I artikel 2 skall följande stycke läggas till:
”Fordon i kategorierna M2 och M3 skall indelas i klasser enligt definitionerna i avsnitt 2 i bilaga I till
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/85/EG (*).
______________________
(*) EGT L 42, 13.2.2002, s. 1.”

2.

Bilaga I skall ändras enligt följande:

a) Punkt 4.3.1. skall ändras enligt följande:
”4.3.1. Med undantag för fällbara säten enligt definitionen i punkt 1.9. till bilaga I och säten avsedda att
användas endast då fordonet är stillastående skall fordon i kategorierna M1, M2 och M3 i klass
III eller B och kategori N utrustas med fästanordningar för säkerhetsbälten enligt bestämmelserna i detta direktiv.
Fordon i klass I, II och A tillhörande kategorierna M2 eller M3 får utrustas med fästanordningar
för säkerhetsbälten, förutsatt att de uppfyller bestämmelserna i detta direktiv.”
b) Punkt 4.3.2. skall ändras på följande sätt:
”4.3.2. Det minsta antalet förankringar av säkerhetsbälten för varje säte skall vara det som
specificerats i tillägg 1.”
c) Följande punkt skall läggas till:
”4.3.11. I bussar i kategori M3, underklass III och B måste det i samband med samtliga sidoställda
säten vars vertikala plan bildar en 45º—135º vinkel med fordonets vertikala längsgående
symmetriplan finnas en vadderad mellanvägg som är minst 100 mm lång och minst 100
mm hög. Längden och höjden skall utgå från H-punkten, varefter punkten förskjuts
horisontalt på varje plan som löper vertikalt genom den yttersta punkten på den sida av
sätet som är närmare fordonets front. Mellanväggen skall kunnas fällas ihop så att sätet
lätt kan nås.”
d) Rubriken i punkt 5.4.6. skall ändras på följande sätt:
”5.4.6. Prov för bakåtriktade och sidoställda säten”
e) Tabellen i tillägg 1 skall ändras på följande sätt:

Fordonskategori

Framåtriktade lägen för säten
Yttre

Bakåtriktade säten

Sidoställda säten

Centrum

Fram

Övriga

Fram

Övriga

M1

3

3 eller 2 ∅

3 eller 2 *

2

2

-

M2 ≤ 3,5 t

3

3

3

3

2

-
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Fordonskategori

Framåtriktade lägen för säten
Yttre
Fram

Bakåtriktade säten

Sidoställda säten

Centrum
Övriga

Fram

Övriga

M2 > 3,5 t

3

3 eller 2

3 eller 2

3 eller 2

2

-

M3

3

3 eller 2

3 eller 2

3 eller 2

2

2Δ

-

-

N1 , N 2 & N 3

3

2 eller 0 #

3 eller 2 *

2 eller 0 #

f) Till teckenförklaringen för tabellen i tillägg 1 skall följande symbol läggas till:
”Δ: Hänvisning till punkt 4.3.11. (särskilda föreskrifter för sidoställda säten vars vertikala plan
bildar en 45º—135º vinkel med fordonets vertikala längsgående symmetriplan)”
Artikel 2
Genomförande
1.

Från och med den [1 januari 2004] får medlemsstaterna

a) varken vägra att bevilja EG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande för en fordonstyp,
b) eller förbjuda registrering, saluföring eller ibruktagande av nya fordon
av skäl som avser sådana fästanordningar för säkerhetsbälten som uppfyller bestämmelserna i direktiv 76/115/EEG,
ändrat genom detta direktiv.
2.

Från och med den [1 juli 2004] skall medlemsstaterna

a) inte längre bevilja EG-typgodkännande och
b) vägra att bevilja nationellt typgodkännande
av skäl som avser montering i nya fordonstyper av sådana fästanordningar för säkerhetsbälten som inte uppfyller
bestämmelserna i 76/115/EEG, ändrat genom detta direktiv.
3.

Från och med den [1 januari 2006] skall medlemsstaterna

a) betrakta de intyg om överensstämmelse som åtföljer nya fordon som ogiltiga för det syfte som avses i
artikel 7.1 i direktiv 70/156/EEG och
b) vägra registrering, försäljning eller ibruktagande av nya fordon, såvida inte artikel 8.2 i direktiv 70/156/
EEG åberopas
av skäl som avser sådana fästanordningar för säkerhetsbälten som inte uppfyller bestämmelserna i direktiv 76/115/
EEG, ändrat genom detta direktiv.
Artikel 3
Införlivande
1.
Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa
detta direktiv före den … (*) och skall genast underrätta kommissionen om detta.
(*) Sex månader efter direktivets antagande.
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2.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den … (*).

3.
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller
åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras
skall varje medlemsstat själv utfärda.
4.
Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de centrala bestämmelser i nationell
lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.
Artikel 4
Ikraftträdande
Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens
officiella tidning.
Artikel 5
Adressater
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdad i … den

På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

Ordförande

Ordförande

(*) Sex månader efter direktivets antagande.

P5_TA(2003)0584

Ägarskap och fri rörlighet
Europaparlamentets resolution om en rättslig ram för den fria rörligheten på den inre marknaden
när det gäller varor som kan bli föremål för ägarskapstvister (2002/2114(INI))
Europaparlamentet utfärdar denna resolution
—

med beaktande av sina resolutioner av den 14 december 1995 om återlämnande av stulen egendom
till det judiska folket (0) och av den 16 juli 1998 om återlämnandet av egendom som tillhörde
förintelsens offer (1),

—

med beaktande av Europarådets konvention av den 23 juni 1985 om brott mot kulturegendom och
rådets direktiv direktiv 93/7/EEG av den 15 mars 1993 om återlämnande av kulturföremål som
olagligen förts bort från en medlemsstats territorium (2),

—

med beaktande av artikel 163 i arbetsordningen,

—

med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden (A5-0408/
2003), och av följande skäl:

(0) EGT C 17, 22.1.1996, s. 199.
(1) EGT C 292, 21.9.1998, s. 166.
(2) EGT L 74, 27.3.1993, s 74.
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A.

Redan ganska snart efter andra världskrigets slut gjordes försök att spåra upp och återlämna
bortförd egendom till ursprungsländerna.

B.

En stor mängd egendom har emellertid inte återlämnats till ägarna eller deras arvingar.

C.

Rättssökande har ofta stött på svåra problem i form av lagkonflikter, olika preskriptionstider och
andra svårigheter som försvårar eller förhindrar en snabb och effektiv lösning i alla berörda parters
intresse.

D.

Det är ett stort mänskligt och rättsligt problem att offren fortfarande möter rättsliga och tekniska
svårigheter.

E.

En offentlig utfrågning genomfördes den 18 mars 2003.

F.

Detta är ett utbrett rättsligt problem i Europa.

1.
Europaparlamentet välkomnar att olika regeringar erkänner att man måste ta itu med de unika
problem som är förknippade med kulturföremål (dvs. allmän eller enskild egendom som anses utgöra ett
konstnärligt verk eller kulturegendom) som bortförts under krigstider genom våldshandlingar, konfiskation
eller till synes lagliga transaktioner eller auktioner.

2.
Europaparlamentet erkänner att trots att problemet med dessa kulturföremål är allmänt känt har
det ofta visat sig anmärkningsvärt svårt för privatpersoner att återfå sin egendom och klargöra deras
härkomst.

3.
Europaparlamentet välkomnar de ansträngningar som görs av tredje länder (särskilt Förenta staterna
och Ryska federationen) att vidta parallella eller ömsesidiga åtgärder.

4.
Europaparlamentet uppmanar Europeiska kommissionen att genomföra en undersökning före slutet
av 2004, samtidigt som artikel 295 i EG-fördraget efterlevs, om möjligheterna att
—

upprätta ett gemensamt katalogiseringssystem som skall kunna användas både av offentliga instanser
och privata konstsamlare för att samla uppgifter om situationen när det gäller stulna kulturföremål
och de aktuella rättsanspråkens exakta status,

—

utarbeta gemensamma principer för tillgång till offentliga eller privata arkiv med information om
identifiering och platsbestämning av egendom och binda samman befintliga databaser över information om äganderätten till omtvistad egendom,

—

fastställa gemensamma principer om hur ägarskap och äganderätt skall fastställas, om preskriptionstider, beviskrav, rätt att exportera eller importera egendom som har återlämnats,

—

undersöka tvistlösningsmekanismer som undviker långdragna och ovissa juridiska förfaranden och tar
hänsyn till rättvise- och jämlikhetsprinciperna,

—

inrätta en gränsöverskridande administrativ myndighet som skall samordna tvister om äganderätten
till kulturföremål.
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5.
Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kandidatländerna att vidta alla nödvändiga
åtgärder för att inrätta mekanismer som underlättar återlämnandet av den egendom som avses i denna
resolution och att hålla i minnet att återlämnandet till de rättmätiga ägarna av konstföremål som stulits då
brott mot mänskligheten begåtts är en fråga av allmänt intresse i enlighet med artikel 1 i protokoll 1 till
Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna.
6.
Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionens ordförandeskap att förelägga en arbetsgrupp
inom rådet denna fråga.
7.
Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen,
medlemsstaternas och anslutningsstaternas regeringar, samt Europarådet.

P5_TA(2003)0585

Kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram för 2004
Europaparlamentets resolution om kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram för 2004

Europaparlamentet utfärdar denna resolution
—

med beaktande av att ett interinstitutionellt avtal om bättre lagstiftning har ingåtts mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen,

—

med beaktande av kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram (KOM(2003) 645),

—

med beaktande av att kommissionen lade fram detta program den 18 november 2003 och att en
diskussion därefter hölls i rådets närvaro,

—

med beaktande av Europeiska rådets möte i Bryssel den 12-13 december 2003,

—

med beaktande av artikel 57 och artikel 37.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.

Det årliga lagstiftningsprogrammet är ett absolut nödvändigt hjälpmedel för att samordna, utvärdera
och övervaka EU:s verksamhet på ett öppet och effektivt sätt.

B.

Insyn och förutsägbarhet när det gäller EU:s lagstiftningsarbete är grundläggande principer för ett
modernt styre.

C.

År 2004 kommer att bli ett mycket betydelsefullt och avgörande år för EU med viktiga händelser,
bland annat unionens största utvidgning någonsin, antagande av ett nytt konstitutionellt fördrag, val
av ett nytt Europaparlament i juni, nya kommissionsledamöter från de nya medlemsstaterna i maj
och en ny kommission i november.

D.

För att planeringen av EU:s lagstiftningsarbete skall kunna bli tydligare och effektivare måste rådet
engagera sig mer i institutionernas planering av lagstiftningsarbetet. Det interinstitutionella avtalet
om bättre lagstiftning utgör en grund för en starkare samordning mellan institutionerna.
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E.

Europeiska rådets möte i Bryssel den 12-13 december 2003 öppnade vägen för ett flerårigt
lagstiftningsprogram genom antagande av ett första strategiskt program för rådet i enlighet med
slutsatserna från Europeiska rådets möte i Sevilla 2002.

Allmänna och institutionella frågor
1.
Europaparlamentet noterar att kommissionen har utarbetat ett lagstiftnings- och arbetsprogram och
fastställt de politiska prioriteringarna, nämligen upptagandet av tio nya medlemsstater, stabilitet och hållbar
tillväxt.
2.
Europaparlamentet konstaterar att eftersom 2004 är ett speciellt år ur institutionell synvinkel har
kommissionen begränsat antalet viktiga initiativ för 2004 till dem som den anser vara absolut nödvändiga
och genomförbara. Parlamentet konstaterar också att de förslag som kommer att läggas fram avspeglar de
politiska prioriteringarna men anser att kommissionen inte i tillräcklig grad följt upp parlamentsutskottens
önskemål.
3.
Europaparlamentet konstaterar att årets lagstiftnings- och arbetsprogram innehåller sammanlagt 275
förslag till rättsakter och övriga förslag, varav 128 direkt motsvarar de politiska prioriteringarna för 2004
men endast 57 är förslag till rättsakter. En stor del av programmet för 2004 består av förslag som skjutits
upp från tidigare program.
4.
Europaparlamentet beklagar att endast hälften av de förslag som presenteras i lagstiftnings- och
arbetsprogrammet för 2003 faktiskt har antagits av kommissionen och hoppas att programmet för 2004
bygger på mer realistiska antaganden.
5.
Europaparlamentet konstaterar att valet till Europaparlamentet och utvidgningen samt den efterföljande förnyelsen av kommissionen 2004 innebär en stor utmaning både för genomförandet av lagstiftnings- och arbetsprogrammet för 2004 och för diskussionerna mellan institutionerna om förberedelsen av
programmet för 2005.
6.
Europaparlamentet uppmanar sina utskott att noggrant studera förslagen i lagstiftnings- och arbetsprogrammet för att kunna fastställa vilka förslag som måste behandlas under den pågående mandatperioden.
7.
Europaparlamentet uppmanar institutionerna att bedriva ett nära samarbete i slutet av den pågående
mandatperioden för att kunna behandla de lagstiftningsförfaranden som för närvarande pågår. Parlamentet
respekterar till fullo kommissionens och rådets rättigheter och föreslår följande:
—

Kommissionen lägger i god tid fram alla förslag som kräver ett beslut före slutet av 2004 och tar
hänsyn till den tidsbrist som uppstår på grund av det val som skall genomföras under 2004.

—

Kommissionen lägger inte fram några andra nya och långtgående förslag omedelbart före EU-valen
när parlamentet inte har möjlighet att behandla dem ordentligt på grund av valet.

8.
Europaparlamentet anser att det inför 2004 är nödvändigt att göra en överenskommelse med
kommissionen om ett ad hoc-förfarande för de olika stadierna av förberedelse och framläggande av nästa
lagstiftningsprogram.
9.
Europaparlamentet uppmanar kommissionen att följa tidsplanerna i lagstiftnings- och arbetsprogrammet för framläggandet av nya förslag. Om kommissionen avser att avvika från tidsplanerna bör att
det ansvariga utskottet tillfrågas först.
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10.
Europaparlamentet anser att tillämpningen av den interinstitutionella överenskommelsen om bättre
lagstiftning kommer att möjliggöra större samordning av lagstiftningsarbetet mellan de tre institutionerna
och att rådet borde medverka i ett interinstitutionellt lagstiftningsprogram.

11.
Europaparlamentet kan fortfarande inte se ett tydlig samband mellan kommissionens program och
rådets fleråriga strategiska program som utarbetades i december 2003, och uppmanar kommissionen och
rådet att närmare redogöra för hur de två institutionernas planeringsarbete samordnats.

12.
Europaparlamentet erinrar om att en av de största utmaningarna inför 2004 är att anpassa den
institutionella ramen för den utvidgade Europeiska unionen och att fortsätta arbetet med att upprätta en
framtida konstitution för Europa.

13.
Europaparlamentet konstaterar att kommissionens arbete pågår för att fastställa de framtida
prioriteringarna för en reviderad finansieringsram efter 2006. Parlamentet anser att denna diskussion är
viktig men att inget beslut bör fattas i dagens läge, framför allt med tanke på unionens nära förestående
utvidgning (1 maj 2004) och valet till Europaparlamentet (juni 2004). Detta beslut bör fattas av den
framtida kommissionen, när denna konstituerats och fastställt sina prioriteringar. Det slutgiltiga beslutet
bör fattas av budgetmyndigheten.

Utvidgning, stabilitet och EU:s roll i världen

14.
Europaparlamentet välkomnar att tio nya medlemsstater kommer att bli medlemmar i Europeiska
unionen den 1 maj 2004. Denna historiska utvidgning kommer att stärka EU:s ekonomiska och politiska
potential, men även innebära en enorm utmaning för EU och framför allt kommissionen.

15.
Europaparlamentet erinrar i detta sammanhang om att kommissionen har i uppgift att se till att
gemenskapens regelverk respekteras i de nya medlemsstaterna, framför allt bestämmelserna för den inre
marknaden och på området sysselsättning, socialt skydd och miljöskydd samt när det gäller rättsliga och
inrikes frågor.

16.
Europaparlamentet framhåller vikten av ekonomisk sammanhållning inom unionen och beklagar
att kommissionen ännu inte har lagt fram en handlingsplan för parlamentet om vilka insatser som krävs
efter maj 2004 för att de nya medlemsstaterna skall kunna komma ifatt ekonomiskt och närma sig EU:s
nuvarande medlemsstater.

17.
Europaparlamentet anser att anslutningen av tio nya medlemsstater, de pågående förhandlingarna
med Rumänien och Bulgarien, rapporten om situationen i Turkiet och yttrandet över Kroatiens ansökan
om medlemskap utgör centrala politiska prioriteringar för 2004, men understryker att med tanke på
nuvarande spända och osäkra internationella situationen kommer den nya ramen för en utvidgad union,
som innebär nya grannskapsförbindelser i öst och Medelhavsområdet att kräva en större fördjupning och
konkreta framsteg när det gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken för att man skall kunna
upprätta ett område med säkerhet, fred, stabilitet och välstånd, i första hand tillsammans med de nya
grannländerna. Parlamentet gläds åt att en strategi för unionens säkerhet antagits och uppmanar
kommissionen att agera i enlighet med detta dokument.

18.
Europaparlamentet stöder den fortsatta utvecklingen av ett område som omfattar ekonomiska,
rättsliga samt säkerhets- och forskningsrelaterade frågor med Ryssland. Parlamentet stöder även genomförbarhetsstudierna avseende stabilitets- och associeringsavtalen med Bosnien och Hercegovina samt
Serbien och Montenegro.
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19.
Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ägna särskild uppmärksamhet åt den fortsatta
utvecklingen och reformframstegen i Turkiet, framför allt i väntan på lägesrapporten inför rådets möte i
december 2004. Efter den senaste tidens fruktansvärda bombdåd uppmanas kommissionen att fortsätta
och till och med öka sitt engagemang i Turkiet för att visa Europeiska unionens fullständiga solidaritet.

20.
Europaparlamentet välkomnar kommissionens analys av behovet av en starkare europeisk säkerhets- och försvarspolitik, och uppmanar kommissionen och rådet att bedriva ett ännu närmare samarbete
samt att följa parlamentets förfaranden för samråd och information. Europaparlamentet kräver vidare att
kommissionen under budgetåret regelbundet informerar det ansvariga utskottet vid parlamentet om det
pågående genomförandet av budgeten för yttre åtgärder, och i synnerhet informerar om specifika genomförandeproblem för att undvika 2003 års situation då anslagen överfördes till efterföljande år, vilket tydligt
visade att de politiska prioriteringar som parlamentet fastställt under budgetförfarandet inte genomförts.

21.
Europaparlamentet beklagar att konflikten mellan Israel och Palestina rubbat och försvårat
Barcelonaprocessens integrationsmål och välkomnar de pågående insatserna från kommissionen och den
höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken för att bidra till fred i regionen.

22.
Europaparlamentet stöder EU:s närvaro i Afghanistan och tackar kommissionens delegation i
Kabul för dess insatser. Parlamentet anser att gemenskapen och medlemsstaterna även i fortsättningen
bör bidra med stöd för att tillgodose befolkningens behov.

23.
Europaparlamentet välkomnar kommissionens nyligen framlagda meddelande om budgetiseringen
av Europeiska utvecklingsfonden och upprepar sitt tidigare stöd för en budgetisering av denna fond för att
säkerställa parlamentarisk kontroll och demokratisk granskning av EU:s finansiella och tekniska samarbete
med AVS-länderna. Parlamentet garanterar AVS-länderna att det under utövande av sina befogenheter som
budgetmyndighet genom att precisera anslagstilldelningen och genom andra lämpliga åtgärder kommer att
förhindra att utvecklingsfondens medel överförs till andra budgetområden.

24.
Europaparlamentet uppmanar kommissionen att engagera sig starkt och upprätta en konkret och
global strategi för att FN:s millennieutvecklingsmål skall uppnås, framför allt målet att utrota fattigdom
och målen på hälsovårds- och utbildningsområdet.

25.
Europaparlamentet ser positivt på Europeiska unionens program för fredsbevarande insatser, som
syftar till att finansiera fredsbevarande operationer i Afrikanska unionen, och uppmanar kommissionen att
se till att detta redskap snabbt kan användas i olika konfliktområden i Afrika.

26.
Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra handlingsplanen om överförbara sjukdomar och reproduktiv hälsa. Konkreta åtgärder måste vidtas på området för att markera tioårsdagen efter
Internationella konferensen om befolkning och utveckling (ICPD+10) 2004.

27.
Europaparlamentet kräver att EU:s politik för inrättandet av ett område för frihet, säkerhet och
rättvisa (Tammerforsagendan) genomförs före maj 2004. Parlamentet erinrar om att enligt Nice fördraget
skall nästa fas i genomförandet av ett område för frihet, säkerhet och rättvisa ske genom att medbeslutande förfarandet tillämpas på de flesta områden som rör asyl och invandring.
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28.
Europaparlamentet påminner om att det krävs stora framsteg för ett allmänt genomförande av en
verklig europeisk invandringspolitik och stöder kommissionens förslag för att nå en balans mellan åtgärder
mot illegal invandring och åtgärder för att se till att legala invandrare behandlas rättvist och integreras.

29.
Europaparlamentet noterar kommissionens vilja att inrätta nya samarbetsprogram med
tredje länder på immigrationsområdet. Dessa program utgör ett led i kampen mot illegal invandring och
människohandel.

30.
Europaparlamentet framhåller behovet av att utveckla en effektiv kontroll av medlemsstaternas
gemensamma gränser inom ramen för en samstämmig gemensam politik i samarbete med Europaparlamentet. Parlamentet erinrar om att det är viktigt att skapa en fungerande gemenskapsorganisation
för att påskynda samarbetet när det gäller skyddet av de yttre gränserna, främst inför utvidgningen 2004.

31.
Europaparlamentet kräver att utvecklingen av det nya informationssystemet SIS
(Schengen Information System) sker under insyn och under demokratiska former, vilket förutsätter att
Europaparlamentet rådfrågas och att bestämmelserna om uppgiftsskydd respekteras.

Hållbar utveckling och socialpolitik

32.
Europaparlamentet instämmer i att hållbar utveckling bör vara en av de viktigare prioriteringarna i
kommissionens arbete. Man måste emellertid koncentrera sig mer på konkreta åtgärder för att utveckla
denna politik för att skapa sysselsättning, investeringar i mänskliga resurser, välstånd och livskvalitet för
Europas medborgare.

33.
Europaparlamentet stöder alla extra insatser för att stärka tillväxt och hållbar utveckling, däribland
investeringar i europeiska nätverk. De positiva effekterna av dessa åtgärder kommer emellertid endast att
märkas om genomförandet påskyndas. Parallellt med de transeuropeiska näten och forsknings- och
utvecklingsprojekten bör investeringar i den mänskliga dimensionen och kapital ges högsta prioritet.
Kommissionen spelar en viktig roll i denna process och parlamentet är berett att vid behov bidra till
snabbt beslutsfattande.

34.
Europaparlamentet anser att förverkligandet av en inre marknad för el i ett utvidgat Europa
kommer att ge ökade försörjningsgarantier, men att man måste göra ytterligare insatser för att uppnå en
tillfredsställande nivå när det gäller elektrisk sammankoppling. Ett nytt förslag om större samordning bör
läggas fram för att undvika stora elavbrott som de som nyligen drabbade Italien, Sverige, Danmark och
Förenade kungariket.

35.
Europaparlamentet välkomnar stödet till innovation, forskning och utveckling som centrala
faktorer för europeisk tillväxt samt EU:s Lissabonstrategi, framför allt handlingsplanen för ökade investeringar i forskning och utveckling för att uppnå BNP-målet på 3 % och för att locka fler personer att ägna
sig åt forskning. Parlamentet framhåller att särskilda insatser bör göras för innovativa små- och medelstora
företag som är verksamma i Europa.

36.
Europaparlamentet anser att man bör beakta idén om att i syfte att stärka grundforskningen i
Europa inrätta ett europeiskt forskningsråd som beviljas tillräckliga resurser. Detta organ bör prioritera ett
decentraliserat tillvägagångssätt, täcka alla vetenskapliga områden och vara grundat på vetenskapliga
kriterier.
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37.
Europaparlamentet framhåller betydelsen av väl fungerande tjänster i allmänhetens intresse, och
beklagar i det sammanhanget att kommissionen inte heller denna gång avser att föreslå ett ramdirektiv om
tjänster i allmänhetens intresse, vilket parlamentet vid flera tillfällen begärt och även Europeiska rådet
krävt vid sitt möte i Laeken.

38.
Europaparlamentet konstaterar att kommissionen bland sina prioriteringar för 2004 inte tar med
en utvidgning av ”Lamfalussy-metoden” till att omfatta bank-, försäkrings- och fondbranschen. I princip
stöder parlamentet en sådan utvidgning, men påminner kommissionen eftertryckligen om att detta stöd
ges under förutsättning att parlamentet garanteras rätten att dra tillbaka de genomförandeåtgärder som
vidtas på området.

39.
Europaparlamentet framhåller återigen hur viktigt det är att effektivt och dynamiskt följa upp och
genomföra Lissabonstrategin under 2004. Lissabonagendan om strukturella reformer måste leda till bättre
och hållbara arbetstillfällen för att skapa en kunskapsbaserad ekonomi. Ekonomiska, miljöpolitiska och
sociala reformer måste samverka och genomföras i nära samarbete mellan alla berörda aktörer. Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen inleder ett förstärkt samarbete med arbetsmarknadens parter i
syfte att gemensamt utarbeta strategier och åtgärder för att uppnå Lissabonmålen om sysselsättning, som
bland annat handlar om att i högre utsträckning integrera äldre personer och kvinnor på arbetsmarknaden.

40.
Europaparlamentet beklagar att kommissionen inte nämner den europeiska ekonomiska och
sociala modellen. En följd av särdragen hos den europeiska ekonomiska och sociala modellen bör vara
att kommissionen grundligare behandlar möjliga sociala och miljömässiga konsekvenser av sina förslag,
framför allt när den lägger fram initiativ för att ytterligare liberalisera ekonomisk verksamhet.

41.
Europaparlamentet uppmanar kommissionen att prioritera åtgärder för att motverka allvarliga
socioekonomiska konsekvenser som de olika planerna för att återupprätta fiskbestånden medför för de
samhällen som är mycket beroende av fisket.

42.
Europaparlamentet välkomnar de områdesstrategier som är inskrivna i lagstiftningsprogrammet,
och som återges i det sjätte miljöhandlingsprogrammet, och betonar att det är viktigt att kommissionen
tar initiativ till en speciell strategi för miljön i städerna.

43.
Europaparlamentet uppmanar kommissionen att konkret följa upp slutsatserna från rådets möte i
Thessaloniki den 19 och 20 juni 2003, där ”en europeisk diplomati för miljön och hållbar utveckling”
föreslås, och anser att kommissionen bör lägga fram förslag om en särskild strategi på detta område.
Parlamentet önskar bli kontinuerligt informerat, från och med i dag fram till juni 2005, om utvecklingen
av det expertnätverk som skall inrättas enligt den strategi om en integrering av miljöfrågorna i den yttre
politiken som antogs i Barcelona.

44.
Europaparlamentet noterar de nya åtgärder kommissionen lagt fram för att fullborda den inre
marknaden, avreglera olika transportsektorer och garantera ökad säkerhet för passagerare inom alla
transportslag. Parlamentet erinrar i detta sammanhang om att det nu är rådet som bör skynda på arbetet
med att anta sina gemensamma ståndpunkter i synnerligen viktiga frågor, som sociallagstiftning på
vägtransportområdet, införandet av ett system med begränsningar för tung trafik, krav på allmänna
tjänster och slutande av avtal om allmänna tjänster avseende persontransporter på järnväg, väg och inre
vattenvägar samt EU-OPS på området civil luftfart.
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45.
Europaparlamentet betonar att kommissionen måste vidta de åtgärder som krävs för att hänsyn
skall kunna tas till befolkningens ökade livslängd. Detta är en synnerligen viktig fråga som Europeiska
unionen snarast måste ta upp till behandling. Kommissionen bör också genomföra en omfattande
informationskampanj om hälsovård och kostvanor.

46.
Europaparlamentet påpekar att det i rådets beslut 2003/578/EG av den 22 juli 2003 om riktlinjer
för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (1) för sysselsättningen betonas att det finns ett behov av ett
lämpligt utbud av arbetskraft och att det aktiva åldrandet måste främjas i syfte att uppmuntra företagen att
rekrytera eller behålla äldre arbetstagare, stärka tillgången till utbildning och ändra företagarnas attityder.

47.
Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram praktiska förslag som bygger vidare på
impulserna från Europeiska året för funktionshindrade.

48.
Europaparlamentet kräver att en ny generation gemenskapsprogram avseende utbildning, kultur,
ungdom och audiovisuella medier skall antas för perioden efter 2006, och att programplaneringen skall
ske i så god tid att kontinuitet garanteras både på det politiska planet och när det gäller genomförandet.

Eurostat

49.
Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta itu med fallet Eurostat och behandla alla dess
aspekter med yttersta allvar. Parlamentet beklagar att det i handlingsplanen inte ges en godtagbar
förklaring till att kommissionen länge inte reagerade inför den växande krisen inom Eurostat, trots att
det under åren kom fram allt fler bevis.

50.
Europaparlamentet uppmärksammar kommissionen på bristerna i dess interna kommunikationssystem, framför allt på behovet av att förbättra informationsflödet på alla nivåer för att se till att
kommissionen har möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter på rätt sätt. Kommissionen varnas emellertid
för att införa nya byråkratiska strukturer. Europaparlamentet är besviket över att kommissionen, trots sina
åtaganden att förbättra styrelseformerna i EU, inte planerar att lägga fram något förslag till kod för god
förvaltningspraxis eller någon förordning om förvaltningslag.

51.
Europaparlamentet välkomnar att kommissionens ordförande har gjort ett åtagande om att stärka
OLAF:s operativa oberoende och kapacitet, vilket inbegriper interna utredningar. Kommissionen förväntas
lägga fram konkreta förslag som kan antas före utvidgningen, dvs. av detta parlament. Parlamentet
uppmanar OLAF att avsluta alla kvarstående undersökningar om Eurostat och lägga fram sina slutrapporter inför Europaparlamentet så snart som möjligt och senast den 15 januari 2004.

52.
Europaparlamentet kräver att kommissionen snarast vidtar nödvändiga åtgärder för att få ett slut
på traditionen av hemlighetsmakeri och likgiltighet inför de finansiella kontrollinstrumenten, så att alla
oegentliga förehavanden i framtiden snabbt kan avslöjas och åtgärdas. Kommissionen bör också vidta
omedelbara åtgärder för att tillgodose behovet av effektiv kommunikation mellan kommissionsledamöterna
och deras generaldirektorat för att se till att befintliga bestämmelser följs (till exempel kommissionsledamöternas uppförandekod och bestämmelserna om kommissionens kontakter med OLAF) samt för att
snarast möjligt reglera de fall som rör personer som anmält missförhållanden och utarbeta förfaranden för
att skydda dessa personer.
(1) EUT L 197, 5.8.2003, s. 13.
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53.
Europaparlamentet uppmanar sina behöriga utskott att i samband med en utfrågning eller ett
liknande möte noggrant granska hur kommissionens redovisningssystem utvecklas. Parlamentet kräver
dessutom, mot bakgrund av Eurostat-affären, att detta förfarande skall följas av en utvärdering, efter
samråd med externa sakkunniga, av hur långt man kommit när det gäller de finansiella kontrollinstrument
som ingår i reformpaketet.
*
*

*

54.
Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen
samt regeringar och parlament i medlemsstaterna och i de framtida medlemsstater som ansluter sig till EU
i maj 2004.

P5_TA(2003)0586

Europeiska unionens roll i förebyggandet av konflikter i Afrika och särskilt i
genomförandet av Linas-Marcoussis-avtalet i Elfenbenskusten
Europaparlamentets resolution om Europeiska unionens roll i förhindrandet av konflikter i Afrika
och särskilt i genomförandet av Linas-Marcoussis-avtalet i Elfenbenskusten

Europaparlamentet utfärdar denna resolution
—

med beaktande av sina tidigare resolutioner om Elfenbenskusten,

—

med beaktande av Linas-Marcoussis-avtalet, som förhandlades fram under Frankrikes ledning, och
FN:s, Västafrikanska staternas ekonomiska gemenskaps (Ecowas) och Europeiska unionens medverkande, och som undertecknades den 24 januari 2003 av alla parter i den civila konflikten i
Elfenbenskusten,

—

med beaktande av att Europeiska unionen är representerad av både kommissionen och rådet i
uppföljningskommittén för Linas-Marcoussis-avtalet,

—

med beaktande av Ecowas ansträngningar att återupprätta fred och säkerhet och därmed trygga
Elfenbenskustens nationella integritet,

—

med beaktande av ordförandelandets uttalanden, på Europeiska unionens vägnar, av den 22 september
och den 27 oktober 2003,

—

med beaktande av förklaringen från ordföranden i FN:s säkerhetsråd av den 13 november 2003,

—

med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 15 mars 2001 om en förstärkning av
Europeiska unionens kapacitet att förebygga konflikter och hantera kriser med civila medel (1),

—

med beaktande av rådets beslut av den 22 januari 2001, genom vilka man upprättade permanenta
organ för en gemensam europeisk säkerhets- och försvarspolitik,

—

med beaktande av det italienska ordförandeskapets uttalande på Europeiska unionens vägnar av den
9 december 2003,

—

med beaktande av artikel 37.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.

Denna konflikt, som inte endast beror på etniska faktorer, har djupgående och flerdimensionella
rötter såsom fattigdom, ojämlik fördelning av tillgångar, social orättvisa, brott mot mänskliga
rättigheter, förtryck av minoriteter, religiös diskriminering och en stat i upplösningstillstånd.

(1) EGT C 343, 5.12.2001, s. 261.
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B.

Det är oroande att en fredlig lösning på konflikten i Elfenbenskusten inte kunnat nås och att de
ministrar som representerade rebellerna valde att lämna regeringen för nationell försoning och, som
en följd av detta, att Linas-Marcoussis-avtalen inte kunnat tillämpas, att man fryst avväpningsplanerna samt att skötseln av europeiska krediter blivit lidande.

C.

Mandatet och rollen för uppföljningskommittén för Linas-Marcoussis-avtalet har kritiserats, och
likaså de olika aktörer som deltar i denna process.

D.

Ett återupptagande av stridigheterna på Elfenbenskusten innebär politiska, ekonomiska och humanitära risker för hela regionen. De konfliktförebyggande insatserna i samband med krisen på
Elfenbenskusten utgör ett stort misslyckande.

E.

De ivorianska rebellstyrkorna har hittills motsatt sig demilitariseringen av beväpnade grupper som
inte tillhör regeringen, vilken borde ha inletts den 1 augusti 2003 under internationell övervakning.
Den 10 december 2003 slöts ett avtal mellan alla militära befälhavare, såväl regeringens som
rebellernas, i närvaro av fredsbevarande styrkor, om att före jul dra tillbaka allt tungt artilleri från
frontlinjen, samla och låsa in vapnen i vapenförråd, hålla männen på förläggningar och häva
blockaderna.

F.

Den 24 november 2003 uttryckte Kofi Annan, framför FN:s säkerhetsråd, rädslan för en förnyad
kris mellan rebell- och regeringsstyrkorna i Elfenbenskusten.

G.

Kommissionen har beslutat att bevilja Elfenbenskusten stöd på cirka 6 miljoner euro för offren för
konflikten och på 30 miljoner euro under tre år för ett återuppbyggnadsprogram, vilka skall läggas
till de program om vilka beslut fattats inom ramen för sjunde och åttonde Europeiska utvecklingsfonden (EUF) liksom det vägledande nationella programmet inom ramen för den nionde EUF.

H.

Det är oroande att konstatera att kommissionens ståndpunkt syftar till att förlänga fiskeavtalet med
Elfenbenskusten med ett år, trots att utvecklingssamarbetet inom ramen för Cotonouavtalet är
suspenderat tills man har löst konflikten.

I.

Europeiska unionens råd beslutade den 17 november 2003 att anslå 250 miljoner euro ur
Europeiska utvecklingsfonden för ett fredsprogram i Afrika, avsett att förse Afrikanska unionen
med de finansiella resurser som behövs för att säkra fred och stabilitet i Afrika.

J.

Genomförandet av reformerna i enlighet med de olika överenskommelser som ingåtts mellan
politiska och militära styrkor måste leda till att Elfenbenskusten, enig och oupplöslig, går till öppna
och fria val 2005.

1.
Europaparlamentet beklagar bristen på politisk välvilja och de långsamma framstegen i samband
med genomförandet av Linas-Marcoussis-avtalet. Europaparlamentet välkomnar emellertid Elfenbenskustens
ministerråds genomgång av de texter som härrör sig från Marcoussis-avtalet, och som gäller lagen om
nationalitet, villkoren för naturalisation, vallagen, villkoren för valbarhet — särskilt till ämbetet som
republikens president — samt lagen om rätten att äga fast egendom, och önskar att dessa texter antas
av parlamentet och av en majoritet av de som röstar, i de fall där texterna kräver en folkomröstning för
att konstitutionen skall kunna ändras.
2.
Europaparlamentet uppmanar alla parter att försäkra sig om att Linas-Marcoussis-avtalet tillämpas
med yttersta noggrannhet, och uppmanar Europeiska unionen och andra internationella aktörer att
starkare engagera sig i fredsprocessen.
3.
Europaparlamentet uppmanar de ministrar som representerade rebellstyrkorna att återinta sin plats i
regeringen och fortsätta sina ansträngningar att uppnå en fredlig lösning och nationell försoning i
Marcoussis-avtalets anda.
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4.
Europaparlamentet fördömer brotten mot mänskliga rättigheter och kräver att en internationell
utredningskommitté tillsätts för att kasta ljus över det maktmissbruk som regeringen och rebellerna gjort
sig skyldiga till.
5.
Europaparlamentet uppmanar FN:s säkerhetsråd att överväga möjligheten att förstärka Ecowas
uppdrag i Elfenbenskusten inom ramen för Afrikanska unionens fredsprogram och omforma Ecowas till
en fredsbevarande FN-styrka.
6.
Europaparlamentet önskar att mandatet för den fredsbevarande Ecowas-styrkan förlängs, och att
styrkan förstärks, samt att den finansieras av det internationella samfundet.
7.
Europaparlamentet begär att man snarast inleder programmet för avväpning, demobilisering och
återanpassning av de väpnade styrkor som inte tillhör regeringen och välkomnar de första stegen i
frigivningen av krigsfångar.
8.
Europaparlamentet önskar att statsmakten (myndigheter och offentliga tjänster) återupprättas inom
hela det nationella territoriet och välkomnar återinsättandet av prefekter och underprefekter i den västra
delen av landet.
9.
Europaparlamentet välkomnar att Europeiska unionen, genom sitt ordförandeland, bekräftat sin
avsikt att med alla medel stödja återföreningen och återuppbyggnaden av Elfenbenskusten.
10.
Europaparlamentet fördömer kraftigt begreppet ”ivorianskhet”, som syftar till att utesluta en del av
befolkningen på ett sådant sätt att denna inte har möjlighet att demokratiskt delta i politiska aktiviteter i
landet, och uppmanar president Gbagbo att anmoda sin regering och militären i Elfenbenskusten att
garantera skyddet av civila, oberoende av deras etniska bakgrund och medborgarskap. Europaparlamentet
beklagar djupt att man nyligen godtyckligt arresterat och utan rättegång kvarhållit politiska ledare som
huvudsakligen representerar andra politiska partier än det som presidenten leder.
11.
Europaparlamentet fördömer i kraftiga ordalag varje försök till att direkt eller indirekt ta till våld i
den politiska process som pågår i Elfenbenskusten, samt varje hot mot stabiliteten och rättsstatsprincipen i
landet. Europaparlamentet fördömer därmed också kraftigt attackerna mot FN:s personal i Bouaké och i
Man den 24 och 25 oktober 2003.
12.
Europaparlamentet fördömer mordet på journalisten Jean Hélène, korrespondent för Radio France
Internationale i Elfenbenskusten, och anmodar de ivorianska myndigheterna att fortsätta arbetet för att
kasta fullt ljus över detta brott.
13.
Europaparlamentet beklagar bristen på insyn och öppenhet i det arbete som utförs av övervakningskommittén för Linas-Marcoussis-avtalet, och uppmanar Frankrike, som stod värd för de formella
fredsförhandlingarna, att i sinom tid göra en preliminär utvärdering av tillämpningen av avtalet.
14.
Europaparlamentet uppmanar kommissionen att systematiskt utvärdera verkningen av Europeiska
unionens åtgärder för att förebygga konflikter i särskilda spänningshärdar.
15.
Europaparlamentet talar för att konfliktförebyggande och strukturell stabilitet skall bli nyckelmålsättningar i Europeiska unionens utvecklingspolitik, och anser att Europeiska unionens konfliktförebyggande
politik måste gripa sig an konfliktens strukturella orsaker, som anknyter till fattigdom, inklusive ojämlik
fördelning av tillgångar, social orättvisa, brott mot mänskliga rättigheter, förtryck av minoriteter och
religiös diskriminering.
16.
Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen,
ministerrådet för AVS-EU, OAU:s sekretariat samt Elfenbenskustens regering.
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PROTOKOLL

(2004/C 91 E/04)

SAMMANTRÄDETS GÅNG
ORDFÖRANDESKAP: Gerhard SCHMID
Vice talman

1.

Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 10.00.
Talare: Bill Miller, som påpekade att det brittiska anti-EU-partiet UK Independence Party hade vidtagit en
aktion som hade drabbat personalen vid Europaparlamentets kontor i London. (Talmannen noterade detta
inlägg.)

2.

Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:
1)

från rådet och kommissionen:
—

—

—

—

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om sammanställning av kvartalsvisa
icke-finansiella räkenskaper efter institutionell sektor (KOM(2003) 789 — C5-0645/2003 —
2003/0296(COD))
hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rättslig grund:

artikel 285.1 i EG-fördraget

Yttrande från rådet om förslag till anslagsöverföring 47/2003 från kapitel till kapitel inom
avsnitt III — kommissionen — del B — Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret
2003 (C5-0647/2003 — 2003/2250(GBD))
hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

rättslig grund:

artikel 274 i EG-fördraget

Förslag till rådets förordning om sammanställning och rapportering av kvartalsvisa uppgifter
om den offentliga sektorns skuldsättning (KOM(2003) 761 — C5-0649/2003 — 2003/
0295(CNS))
hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rättslig grund:

artikel 104.14 tredje stycket i EG-fördraget

Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förlänga möjligheten
för medlemsstaterna att tillämpa reducerade mervärdeskattesatser på vissa arbetsintensiva
tjänster (KOM(2003) 825 — C5-0653/2003 — 2003/0317(CNS))
hänvisat till

ansvarigt utskott:
rådgivande utskott:

ECON
EMPL

rättslig grund:

artikel 93 i EG-fördraget
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2)

från revisionsrätten:

—

Revisionsrätten: Rapport om årsredovisningen för Europeiska centrum för utveckling av
yrkesutbildning för budgetåret 2002 samt centrumets svar (I5-0020/2003 — C5-0630/2003
— 2003/2240(DEC))
hänvisat till

—

ansvarigt utskott:
rådgivande utskott:

CONT
LIBE

ansvarigt utskott:
rådgivande utskott:

CONT
LIBE

ansvarigt utskott:
rådgivande utskott:

CONT
ENVI

Revisionsrätten: Rapport om årsredovisningen för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret
2002, samt byråns svar (I5-0026/2003 — C5-0636/2003 — 2003/2246(DEC))
hänvisat till

—

CONT
AFET

Revisionsrätten: Rapport om årsredovisningen för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2002,
samt byråns svar (I5-0025/2003 — C5-0635/2003 — 2003/2245(DEC))
hänvisat till

—

ansvarigt utskott:
rådgivande utskott:

Revisionsrätten: Rapport om årsredovisningen for Europeiskt centrum för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2002, med centrumets svar (I5-0024/2003 — C50634/2003 — 2003/2244(DEC))
hänvisat till

—

CONT
EMPL

Revsionsrätten: Rapport om årsredovisningen för Europeiska centrumet för övervakning av
rasism och främlingsfientlighet för budgetåret 2002, samt centrumets svar (I5-0023/2003 —
C5-0633/2003 — 2003/2243(DEC))
hänvisat till

—

ansvarigt utskott:
rådgivande utskott:

Revisionsrätten: Rapport om årsredovisningen för Europeiska byrån för återuppbyggnad för
budgetåret 2002 samt byråns svar (I5-0022/2003 — C5-0632/2003 — 2003/2242(DEC))
hänvisat till

—

CONT
EMPL

Revisionsrätten: Rapport om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av
levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2002 samt fondens svar (I5-0021/2003 — C50631/2003 — 2003/2241(DEC))
hänvisat till

—

ansvarigt utskott:
rådgivande utskott:

ansvarigt utskott:
rådgivande utskott:

CONT
EMPL

Revisionsrätten: Rapport om årsredovisningen för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2002, med centrumets svar (I5-0027/2003 — C5-0637/2003 —
2003/2247(DEC))
hänvisat till

ansvarigt utskott:

CONT
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—

Revisionsrätten: Rapport om årsredovisningen för Europeiska läkesmedelsmyndigheten för
budgetåret 2002 samt myndighetens svar (I5-0029/2003 — C5-0638/2003 — 2003/
2255(DEC))
hänvisat till

—

ansvarigt utskott:
rådgivande utskott:

CONT
JURI

ansvarigt utskott:
rådgivande utskott:

CONT
EMPL

Revisionsrätten: Årsrapport och revisionsförklaring avseende EKSG för det budgetår som
slutade den 23 juli 2002, samt kommissionens svar (I5-0033/2003 — C5-0646/2003 —
2003/2218(DEC))
hänvisat till

3)

CONT
AGRI

Revisionsrätten: Rapport om årsredovisningen för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för
budgetåret 2002 samt stiftelsens svar (I5-0032/2003 — C5-0641/2003 — 2003/2259(DEC))
hänvisat till

—

ansvarigt utskott:
rådgivande utskott:

Revisionsrätten: Rapport om årsredovisningen för Byrån för harmonisering inom den inre
marknaden för budgetåret 2002 samt byråns svar (I5-0028/2003 — C5-0640/2003 — 2003/
2258(DEC))
hänvisat till

—

CONT
ENVI

Revisionsrätten: Rapport om årsredovisningen för Gemenskapens växtsortsmyndighet för
budgetåret 2002 samt myndighetens svar (I5-0030/2003 — C5-0639/2003 — 2003/
2257(DEC))
hänvisat till

—

ansvarigt utskott:
rådgivande utskott:

ansvarigt utskott:

CONT

från ledamöterna:

3.1) resolutionsförslag (artikel 48 i arbetsordningen):
—

Salvador Garriga Polledo om ett europeiskt register över nystartade företag (B5-0571/
2003)
Hänvisat till

ansvarigt utskott:
rådgivande utskott:

ITRE
JURI, ECON

3.2) förslag till ändring av arbetsordningen (artikel 181 i arbetsordningen):
—

Glyn Ford om ändring av artikel 51.3 och 51.4 (B5-0584/2003)
Hänvisat till

3.

ansvarigt utskott:

AFCO

Anslagsöverföringar

Budgetutskottet har
SEK(2003)1409).

granskat

förslaget

till

anslagsöverföring

nr

47/2003

(C5-0590/2003

—
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Utskottet har efter att ha mottagit rådets yttrande beslutat att i enlighet med artiklarna 24.3 och 181.1 i
budgetförordningen av den 25 juni 2002 godkänna överföringen enligt följande fördelning:
AVSÄNDARKONTO
Kapitel B0-40 — Avsättningar
— Artikel B2-515 — Skogsbruk

ÅB

– 1 500 000 EUR

— Artikel B2-517 — Vegetabiliska och animaliska genetiska resurser

ÅB

– 1 500 000 EUR

ÅB

– 3 880 000 EUR

ÅB

– 600 000 EUR

ÅB

– 1 000 000 EUR

— Artikel B4-304 — Lagstiftning, åtgärder för att förbättra medvetenheten och
andra allmänna åtgärder knutna till gemenskapens handlingsprogram på
miljöområdet

ÅB

– 2 500 000 EUR

— Artikel B4-305 — En gemenskapsram för samarbete för att främja en hållbar
utveckling i städerna

ÅB

– 2 300 000 EUR

— Artikel B4-308 — Ett program för gemenskapsåtgärder till förmån för
räddningstjänsten

ÅB

– 2 000 000 EUR

— Punkt B5-3001 — Genomförande och utveckling av den inre marknaden

ÅB

– 3 800 000 EUR

— Punkt B5-3002 — Upprätthållande och utveckling av den inre marknaden, i synnerhet när det gäller anmälningsförfaranden, certifiering samt
tillnärmning av sektorer

ÅB

– 670 000 EUR

— Artikel B5-304 — Förfarandena vid tilldelning och offentliggörande av
offentliga upphandlingskontrakt för bygg- och anläggningsarbeten samt varor
och tjänster

ÅB

– 2 050 000 EUR

— Punkt B5-3120 — Europeiska läkemedelsmyndigheten — bidrag under
avdelningarna 1 och 2

ÅB

– 1 500 000 EUR

— Punkt B5-3121 — Europeiska läkemedelsmyndigheten — bidrag under
avdelning 3

ÅB

– 1 500 000 EUR

— Punkt B3-4331 — Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet —
bidrag till avdelning 3
Kapitel B2-51 — Kontroll och andra åtgärder på jordbruksområdet
— Artikel B2-511 — Kontroll av tillämpningen av jordbruksbestämmelserna
Kapitel B2-90 — Stödåtgärder för den gemensamma fiskeripolitiken
— Artikel B2-904 — Stöd för förvaltningen av fiskeriresurser och stärkande av
forskningen (insamling av uppgifter och förbättring av de vetenskapliga
utlåtandena)
Kapitel B4-30 — Åtgärder på miljöområdet

Kapitel B5-30 — Strategiska genomförandeåtgärder
— Artikel B5-300 — Strategiskt program för den inre marknaden

Kapitel B5-31 — Åtgärder som rör standardisering och utvärdering
— Artikel B5-312 — Bidrag till Europeiska läkemedelsmyndigheten
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Kapitel — B5-32 — Främjande av tillväxt och sysselsättning: Åtgärder för att
främja företag

— Artikel B5-326 Åtgärder för att främja industrins konkurrenskraft i Europeiska unionen

ÅB

– 700 000 EUR

ÅB

– 2 000 000 EUR

— Punkt B5-7210 — Datakommunikationsnät mellan förvaltningar (IDA)

ÅB

– 2 500 000 EUR

— Punkt B5-7211 — Datakommunikationsnät på statistikområdet (Edicom)

ÅB

– 3 000 000 EUR

— Artikel B6-611 — Genforskning och bioteknik för förbättrad hälsa

ÅB

26 000 000 EUR

— Artikel B6-617 — Medborgare och styrelseformer i ett kunskapssamhälle

ÅB

5 000 000 EUR

ÅB

2 000 000 EUR

Kapitel B5-60 — Statistisk information rörande förverkligandet av den inre
marknaden och åtgärder i anslutning till gemenskapens politik

— Artikel B5-600 — Åtgärder inom området för statistisk information

Kapitel B5-72 — Telekommunikationsnät

— Artikel B5-721 — Datakommunikationsnät mellan förvaltningar

MOTTAGARKONTO

Kapitel B6-61 — Driftskostnader — Integrera och stärka det Europeiska området
för forskningsverksamhet

Kapitel B6-63 — Driftskostnader — Forsknings- och utbildningsverksamhet inom
ramen för Euratomfördraget

— Artikel B6-631 — Prioriterade tematiska områden

— Punkt B6-6311 — Kontrollerad termonukleär fusion

*
*
Budgetutskottet har
SEK(2003)1390).

granskat

förslaget

till

*

anslagsöverföring

nr

48/2003

(C5-0566/2003

—

Utskottet har efter att ha tagit del av rådets yttrande beslutat att i enlighet med artiklarna 24.3 och 181.1
i budgetförordningen av den 25 juni 2002 godkänna överföringen enligt följande fördelning:
AVSÄNDARKONTO
Kapitel B6-52 — Slutförande av femte ramprogrammet (1998-2002)

15.4.2004

Europeiska unionens officiella tidning

SV

C 91 E/517
Torsdag 18 december 2003

— Artikel B6-521 — Slutförande av femte ramprogrammet (1998-2002)
— Punkt B6-5211 — Slutförande av femte ramprogrammet (1998-2002)

BB

– 14 000 000 EUR

BB

6 000 000 EUR

BB

8 000 000 EUR

MOTTAGARKONTO
Kapitel B3-20 — Kultur och audiovisuella medier
— Artikel B3-200 — Kultur
— Punkt B3-2008 — Ramprogrammet för kultur
— Artikel B3-201 — Audiovisuella medier
— Punkt B3-2010 — Media Plus (åtgärder för att främja utvecklingen av
den audiovisuella industrin)

*
*
Budgetutskottet har
SEK(2003)1412).

granskat

förslaget

till

*

anslagsöverföring

nr

49/2003

(C5-0591/2003

—

Utskottet har efter att ha tagit del av rådets yttrande beslutat att i enlighet med artiklarna 24.3 och 181.1
i budgetförordningen av den 25 juni 2002 godkänna överföringen enligt följande fördelning:

AVSÄNDARKONTO
Kapitel B0-40 — Avsättningar
— Punkt B7-6313 — Stöd till grundutbildning i utvecklingsländerna

ÅB

– 3 500 000 EUR

ÅB

– 3 600 000 EUR

ÅB

– 2 900 000 EUR

ÅB

10 000 000 EUR

Kapitel B7-54 — Samarbete med länderna i Västra Balkan
— Artikel B7-548 — Makroekonomiskt stöd till de länder i västra Balkan som
inte berörs av någon strategi inför anslutningen
Kapitel B7-81 — Yttre aspekter på miljöpolitiken
— Artikel B7-810 — Life (finansiellt instrument för miljön) — Åtgärder utanför
gemenskapen
MOTTAGARKONTO
Kapitel B7-31 — Samarbete med utvecklingsländer i Latinamerika
— Artikel B7-310 — Finansiellt och tekniskt samarbete med utvecklingsländer i
Latinamerika

*
*
Budgetutskottet har
SEK(2003)1411).

granskat

förslaget

till

*

anslagsöverföring

nr

50/2003

(C5-0592/2003

—
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Utskottet har efter att ha tagit del av rådets yttrande beslutat att i enlighet med artiklarna 24.3 och 181.1
i budgetförordningen av den 25 juni 2002 godkänna överföringen enligt följande fördelning:
AVSÄNDARKONTO
Kapitel A-24 — Porto, telekommunikationer och datainfrastruktur
— Artikel A-240 — Porto och andra leveranskostnader

IDA

– 350 000 EUR

IDA

– 80 000 EUR

— Punkt A-3044 — Europeiska byrån för utveckling av specialundervisning

IDA

– 187 000 EUR

— Punkt A-3045 — Utbildningsverksamhet för att bekämpa rasism, främlingsfientlighet och antisemitism

IDA

– 100 000 EUR

IDA

– 200 000 EUR

IDA

– 1 646 000 EUR

— Punkt A-3500 — Harmoniserade europeiska konjunkturundersökningar
och utnyttjande av resultaten i dem

IDA

– 28 000 EUR

— Punkt A-3501 — Ekonomisk information och administration av den
ekonomiska och monetära unionen

IDA

– 72 000 EUR

IDA

– 500 000 EUR

Kapitel A-25 — Övriga utgifter för officiella och andra möten
— Artikel A-253 — Särskilda organ för säkerhet i arbetet
— Punkt A-2530 — Ständiga kommittén för driftssäkerhet och hälsoskydd
i stenkolsgruvor
Kapitel A-30 — Gemenskapsbidrag
— Artikel A-304 — Gemenskapens deltagande i finansiering av organisationer
som främjar idén om det civila samhället i Europa

Kapitel A-32 — Ungdom, utbildning och vänorter
— Artikel A-320 — Utgifter för att organisera praktiktjänstgöring vid institutionen
— Punkt A-3201 — Stöd till att organisera praktiktjänstgöring för unga
diplomater från anslutningsländerna
Kapitel A-34 — Publikationer
— Artikel A-342 — Publikationsbyrån
Kapitel A-35 — Övervakning, undersökningar och analysmetoder inom bland
annat områdena ekonomi, handel och industri
— Artikel A-350 — Ekonomisk information och administration av den ekonomiska och monetära unionen

Kapitel A-36 — Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF)
— Artikel A-360 — Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF)
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Kapitel A-40 — Resursförvaltning
— Artikel A-403 — Vidareutbildning
— Punkt A-4030 — Språkkurser

IDA

– 130 000 EUR

IDA

– 350 000 EUR

IDA

– 1 350 000 EUR

IDA

– 2 500 000 EUR

IDA

7 493 000

Kapitel A-45 — Administrativa kontor
— Artikel A-452 — Infrastruktur- och logistikkontoret (Bryssel)
Kapitel A-70 — Utgifter för stödpersonal och utgifter för stödpersonal och
decentralisaerade utgifter
— Artikel A-700 — Decentraliserade utgifter för stödpersonal
— Punkt A-7000 — Extraanställd personal
— Artikel A-703 — Kostnader för möten och kallelser
— Punkt A-7030 — Möten och kallelser i allmänhet
MOTTAGARKONTO
Kapitel A-20 — Investeringar i fast egendom, hyra av byggnader och kostnader i
samband därmed
— Artikel A-200 — Hyror och avgifter för tomträtt

4.

Avtalstexter översända av rådet

Rådet hade översänt vidimerade kopior av följande dokument:
—

Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Norge om vissa
jordbruksprodukter,

—

Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kroatien om ett system
för miljöpoäng som skall tillämpas på den kroatiska transittrafiken genom Österrike från och med
den 1 januari 2003,

—

Tilläggsprotokoll till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge
till följd av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands,
Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen,

—

Avtal mellan Konungariket Norge och Europeiska gemenskapen om en norsk finansiell mekanism
för perioden 2004-2009.
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5.

Effekterna av diskriminering av personer med multipel skleros (debatt)

Betänkande om framställning 842/01 om effekterna av diskriminering i den behandling som erbjuds
personer med multipel skleros i Europeiska unionen [2003/2173(INI)] — Utskottet för framställningar.
Föredragande: Uma Aaltonen (A5-0451/2003).
Uma Aaltonen redogjorde för betänkandet.
Talare: Michaele Schreyer (ledamot av kommissionen).
Talare: Richard Howitt (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Richard A. Balfe för PPE-DEgruppen, Margot Keßler för PSE-gruppen, Elizabeth Lynne för ELDR-gruppen, María Luisa Bergaz Conesa
för GUE/NGL-gruppen, Roy Perry, Proinsias De Rossa, Astrid Thors, Ilda Figueiredo, Michl Ebner, Minerva
Melpomeni Malliori, Roger Helmer, Catherine Stihler och Uma Aaltonen.
Talmannen förklarade debatten avslutad.
Omröstning: punkt 23

6.

Toppmöte om informationssamhället (första etappen: Genève den 1012 december 2003) (debatt)

Uttalande av kommissionen: Toppmöte om informationssamhället (första etappen: Genève den 1012 december 2003).
Michaele Schreyer (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.
Talare: Malcolm Harbour för PPE-DE-gruppen, Myrsini Zorba för PSE-gruppen, Astrid Thors för ELDRgruppen, Konstantinos Alyssandrakis för GUE/NGL-gruppen, Daniel Marc Cohn-Bendit för Verts/ALEgruppen, Marco Cappato, grupplös, Paul Rübig, Erika Mann, Carles-Alfred Gasòliba i Böhm, Michl Ebner,
Barbara O'Toole, Kyösti Tapio Virrankoski, Anna Karamanou och Marco Cappato, som tog upp en
ordningsfråga.
Talmannen förklarade debatten avslutad.
OMRÖSTNING
Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilaga
1 till protokollet.

ORDFÖRANDESKAP: Pat COX
Talman

7.

Förbud mot katt-och hundpälsar (artikel 51 i arbetsordningen)

I enlighet med artikel 51 i arbetsordningen underrättade talmannen parlamentet om att en majoritet av
parlamentets ledamöter hade undertecknat den skriftliga förklaringen 17/2002 av ledamöterna Struan
Stevenson, Bob van den Bos, Nelly Maes, Mihail Papayannakis och Phillip Whitehead om ett förbud mot
katt- och hundpälsar. Förklaringen skulle därför översändas till mottagaren tillsammans med namnen på
undertecknarna och skulle publiceras i ”Antagna texter” från detta sammanträde (P5-TA(2003)0605)
tillsammans med namnen på undertecknarna.
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8.

Användning av flexibilitetsmekanismen för Irak (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om användning av flexibilitetsmekanismen för återanpassning och återuppbyggnad i Irak enligt punkt 24 i det interinstitutionella avtalet av
den 6 maj 1999 [KOM(2003) 576 — C5-0455/2003 — 2003/0225(ACI)] — Budgetutskottet. Föredragande: Joan Colom i Naval (A5-0456/2003).
(Kvalificerad majoritet erfordrades + '3/5 av de avgivna rösterna (Interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 och
artikel 24 och 272.9 i EG-fördraget))
(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 1)
RESOLUTIONSFÖRSLAG
Antogs genom en enda omröstning (P5_TA(2003)0587)

9.

Förslag till allmän budget 2004, ändrat av rådet (omröstning)

Förslag till ändring av förslaget till allmän budget, ändrat av rådet
KORRIGENDUM till första behandlingen: Bilaga till Antagna texter för sammanträdet den 23 oktober
2003 (Ändringar och ändringsförslag till förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret
2004 — 2:a delen — avsnitt III — Kommissionen). Ändring 805 till budgetpost 02 02 03 02 skall ha
följande lydelse:

ÄNDRINGSFÖRSLAG/FÖRSLAG TILL ÄNDRING

BF + ÄNDRINGSFÖRSLAG FÖRSLAG TILL ÄNDRING

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

EU-15

2 000 000

1 000 000

2 000 000

1 000 000

EU-10

4 000 000

1 000 000

4 000 000

1 000 000

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 2)
Talare: Jan Mulder, huvudföredragande, preciserade att denna omröstning avsåg budgeten för EU-15 samt
att de anslag gällande utvidgningen som röstats igenom vid första behandlingen skulle beaktas vid
ändringsbudgeten för utvidgningen.
Han redogjorde för tekniska korrigeringar av ändringarna 335 och 378 och tillade att en teknisk
anpassning skulle bli nödvändig till följd av omröstningen så att kapitel XX skulle stämma överens med
omröstningen om de olika politikområdena.
Parlamentet antog ändringarna så som de ändrats.
Ändringarna återfinns i en bilaga till Antagna texter.
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10. Rådets ändrade förslag till allmän budget 2004 (alla avsnitt)/Ändringsskrivelse 1, 2 och 3/2004 (omröstning)
Betänkande om rådets ändrade förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2004 (alla
avsnitt) [11357/2003 — C5-0600/2003 — 2003/2001(BUD) — 2003/2002(BUD)] och om ändringsskrivelse 1, 2 och 3/2004 [14837/2003 — C5-0570/2003, 14838/2003 — C5-0571/2003, 14839/2003
— C5-0572/2003]
Avsnitt I — Europaparlamentet
Avsnitt II — Rådet
Avsnitt III — Kommissionen
Avsnitt IV — Domstolen
Avsnitt V — Revisionsrätten
Avsnitt VI — Ekonomiska- och sociala kommittén
Avsnitt VII — Regionkommittén
Avsnitt VIII (A) — Europeiska ombudsmannen
Avsnitt VIII (B) — Europeiska datatillsynsmannen — Budgetutskottet. föredragande: Jan Mulder och Neena
Gill (A5-0473/2003)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P5_TA(2003)0588)

Talare:
—

Neena Gill (föredragande) gjorde ett inlägg om ändring 1.

—

Terence Wynn (ordförande i budgetutskottet), tackade alla som deltagit i budgetarbetet och bad om
rådets synpunkter på utfallet av andrabehandlingen.

—

Gianluigi Magri (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde följande uttalande:

”… Vi har nu avslutat den andra behandlingen av förslaget till allmän budget för budgetåret 2004,
vilket är ett historiskt ögonblick med tanke på utvidgningen av Europeiska unionen till 25 länder.
Vi konstaterar med tillfredsställelse att överenskommelsen mellan institutionerna — som är ett resultat av
vårt samråd den 24 november 2003 — har konkretiserats tack vare denna omröstning.
Även om jag noterar de skillnader som kvarstår när det gäller klassificering av utgifter, och för vilka rådet
förbehåller sig en rätt, vill jag avsluta detta korta inlägg på samma sätt som jag inledde då jag definierade
denna dag såsom ett historiskt ögonblick, nämligen genom att tacka alla aktörer, inbegripet institutionerna
för möjliggörande av denna minnesvärda dag i Europeiska unionens historia. ”
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—

Michaele Schreyer (ledamot av kommissionen) underströk att det förberedande budgetarbetet inför
utvidgningen nu var avklarat samt tackade Terence Wynn, Jan Mulder och Neena Gill å kommissionens vägnar.

Talmannen inbjöd Gianluigi Magri (rådets tjänstgörande ordförande), Michaele Schreyer (ledamot av
kommissionen), Terence Wynn (ordförande i budgetutskottet) samt föredragandena Jan Mulder och Neena
Gill samt Joan Colom i Naval att assistera vid undertecknandet av budgeten.

11. Framtida budgetbehov för externa åtgärder (omröstning)
Betänkande om framtida budgetbehov för externa åtgärder [2003/2037(INI)] — Budgetutskottet. Föredragande: Guido Podestà (A5-0434/2003).
(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 4)
RESOLUTIONSFÖRSLAG
Antogs (P5_TA(2003)0589)

12. Poängsystem för lastbilar som reser genom Österrike 2004 ***III (omröstning)
Betänkande om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets förordning
om inrättande av ett tillfälligt poängsystem för tunga lastbilar som reser genom Österrike 2004 inom
ramen för en hållbar transportpolitik [PE-CONS 3689/2003 — C5-0562/2003 — 2001/0310(COD)] —
Parlamentets delegation till förlikningskommittén. Föredragande: Paolo Costa (A5-0475/2003).
(Enkel majoritet erfordrades för godkännande)
(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 5)
GEMENSAMT UTKAST
Antogs (P5_TA(2003)0590)

13. Flygpassagerare (kompensation och assistans) ***III (omröstning)
Betänkande från Europaparlamentets delegation till förlikningskommittén om förlikningskommitténs
gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av gemensamma regler
om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt
försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 [PE-CONS 3676/2003 — C50518/2003 — 2001/0305(COD)] — Parlamentets delegation till förlikningskommittén. Föredragande:
Giorgio Lisi (A5-0464/2003).
(Enkel majoritet erfordrades för godkännande)
(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 6)
GEMENSAMT UTKAST
Antogs (P5_TA(2003)0591)
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14. Kraftvärme ***II (omröstning)
Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av kraftvärme på grundval av efterfrågan på nyttiggjord värme
på den inre marknaden för energi och om ändring av direktiv 92/42/EEG [10345/2/2003 — C5-0444/
2003 — 2002/0185(COD)] — Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi. Föredragande: Norbert Glante (A5-0457/2003).
(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 7)
RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT
Förklarades godkänt såsom ändrat av parlamentet (P5_TA(2003)0592)
Inlägg om omröstningen:
Föredraganden gjorde ett inlägg om block 1 med ändringsförslag.

15. Stats- och regeringschefernas toppmöte om regeringskonferensen (Bryssel
den 12-13 december 2003) (omröstning)
Resolutionsförslag B5-0535, 0573, 0574, 0575, 0576, 0579 och 0581/2003
(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 8)
RESOLUTIONSFÖRSLAG B5-0535/2003
Förkastades
GEMENSAMT RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B5-0573/2003
(ersätter resolutionsförslag B5-0573, 0574, 0575 och 0576/2003):
inlämnat av följande ledamöter:
—

Elmar Brok, Hans-Gert Poettering och Íñigo Méndez de Vigo för PPE-DE-gruppen,

—

Enrique Barón Crespo, Klaus Hänsch, Giorgio Napolitano och Richard Corbett för PSE-gruppen,

—

Andrew Nicholas Duff för ELDR-gruppen,

—

Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni och Neil MacCormick för Verts/ALE-gruppen

Antogs (P5_TA(2003)0593)
(Resolutionsförslagen B5-0579 et B5-0581/2003 och B5-0581/2003 bortföll.)

15.4.2004

15.4.2004

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 91 E/525
Torsdag 18 december 2003

16. Elektroniska vägtullsystem ***I (omröstning)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om allmänt införande av och driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem i gemenskapen [KOM(2003) 132 — C5-0190/2003 —
2003/0081(COD)] — Utskottet för regionalpolitik, transport och turism. Föredragande: Renate Sommer
(A5-0435/2003).
(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 9)
KOMMISSIONENS FÖRSLAG
Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P5_TA(2003)0594)
FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
Antogs (P5_TA(2003)0594)
Inlägg om omröstningen:
Renate Sommer (föredragande) gjorde ett inlägg om vissa ändringsförslag och Claude Turmes om
ändringsförslag 37.

17. Decentraliserat samarbete ***I (omröstning)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förlängning av giltighetstiden
för och ändring av rådets förordning (EG) nr 1659/98 om decentraliserat samarbete [KOM(2003) 413 —
C5-0319/2003 — 2003/0156(COD)] — Utskottet för utveckling och samarbete. Föredragande: Jürgen
Zimmerling (A5-0431/2003).
(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 10)
KOMMISSIONENS FÖRSLAG
Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P5_TA(2003)0595)
FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
Antogs (P5_TA(2003)0595)
Inlägg om omröstningen:
Jürgen Zimmerling (föredragande) gjorde ett inlägg om ändringsförslag 5. Efter det att nämnda ändringsförslag hade förkastats påpekade han att ändringsförslag 11 därmed bortföll.

18. Jämställdhet mellan könen i utvecklingssamarbetet ***I (omröstning)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om främjande av jämställdhet
mellan könen i utvecklingssamarbetet [KOM(2003) 465 — C5-0367/2003 — 2003/0176(COD)] —
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor. Föredragande: Olga Zrihen (A5-0447/2003).
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(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 11)
KOMMISSIONENS FÖRSLAG
Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P5_TA(2003)0596)
FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
Antogs (P5_TA(2003)0596)

19. Fiskeavtal mellan EG och Elfenbenskusten * (omröstning)
Betänkande om förslaget till rådets förordning om ingående av ett avtal i form av skriftväxling om
förlängning av protokollet om fastställand för perioden 1.7.2003-30.6.2004 av de fiskemöjligheter och
den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Elfenbenskusten
avseende fiske utanför Elfenbenskustens kust [KOM(2003) 556 — C5-0458/2003 — 2003/0219(CNS)] —
Fiskeriutskottet. Föredragande: Struan Stevenson (A5-0459/2003).
(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 12)
KOMMISSIONENS FÖRSLAG
Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P5_TA(2003)0597)
FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
Antogs (P5_TA(2003)0597)

20. Europeiska rådets möte (Bryssel den 12-13 december 2003) (omröstning)
Resolutionsförslag B5-0570, 0577, 0578, 0580, 0582 och 0583/2003
(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 13)
GEMENSAMT RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B5-0570/2003
(ersätter resolutionsförslag B5-0570, 0577, 0580, 0582 och 0583/2003):
inlämnat av följande ledamöter:
—

Hans-Gert Poettering, Ilkka Suominen, Othmar Karas, Philippe Morillon, Arie M. Oostlander och
Hubert Pirker för PPE-DE-gruppen,

—

Enrique Barón Crespo för PSE-gruppen,

—

Jules Maaten för ELDR-gruppen,

15.4.2004

15.4.2004

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 91 E/527
Torsdag 18 december 2003

—

Daniel Marc Cohn-Bendit och Monica Frassoni för Verts/ALE-gruppen,

—

Charles Pasqua, Cristiana Muscardini, Gerard Collins och Luís Queiró för UEN-gruppen.

Antogs (P5_TA(2003)0598)
(Resolutionsförslag B5-0578/2003 bortföll.)
Inlägg om omröstningen:
Christos Zacharakis påpekade att den grekiska texten i punkt 31 skilde sig från övriga språk. (Talmannen
svarade att saken skulle kontrolleras.)

21. Upphävandet av unionens embargo på vapenexport till Kina (omröstning)
Resolutionsförslag B5-0548, 0549, 0552, 0553 och 0565/2003
(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 14)
GEMENSAMT RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B5-0548/2003
(ersätter resolutionsförslag B5-0548, 0549, 0552 och 0553/2003):
inlämnat av följande ledamöter:
—

Michael Gahler, Philippe Morillon, Georg Jarzembowski, Charles Tannock och Thomas Mann för
PPE-DE-gruppen,

—

Margrietus J. van den Berg för PSE-gruppen,

—

Ole Andreasen för ELDR-gruppen,

—

Daniel Marc Cohn-Bendit och Per Gahrton för Verts/ALE-gruppen

Antogs (P5_TA(2003)0599)
(Resolutionsförslag B5-0565/2003 bortföll.)

22. Genetiskt modifierade grödor (omröstning)
Betänkande om samexistensen mellan genetiskt modifierade grödor och traditionella och biodynamiska
grödor [2003/2098(INI)] — Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: FriedrichWilhelm Graefe zu Baringdorf (A5-0465/2003).
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(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 15)
RESOLUTIONSFÖRSLAG
Antogs (P5_TA(2003)0600)

23. Effekterna av diskriminering av personer med multipel skleros (omröstning)
Betänkande om framställning 842/2001 om effekterna av diskriminering i den behandling som erbjuds
personer med multipel skleros i Europeiska unionen [2003/2173(INI)] — Utskottet för framställningar.
Föredragande: (A5-0451/2003).
(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 16)
RESOLUTIONSFÖRSLAG
Antogs (P5_TA(2003)0601)
Inlägg om omröstningen:
Före omröstningen önskade talmannen fru Mc Vay välkommen, som hade tagit plats på åhörarläktaren.
Hon hade ursprungligen väckt den fråga som betänkandet handlade om.
Uma Aaltonen, föredragande, lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkterna 4, 9, 11, 13 och 15.

24. Röstförklaringar
Skriftliga röstförklaringar:
Skriftliga röstförklaringar som ingivits i enlighet med artikel 137.3 i arbetsordningen återfinns i det
fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.
Muntliga röstförklaringar:
Betänkande Paolo Costa — A5-0475/2003: Michl Ebner
Gemensamt resolutionsförslag RC-0573/2003 om regeringskonferensen: Richard Corbett för PSE-gruppen
och Jean-Maurice Dehousse för PSE-gruppens franskspråkiga ledamöter från Belgien.

25. Rättelser till avgivna röster
Följande ledamöter hade haft för avsikt att rösta enligt följande:
Betänkande Mulder — A5-0473/2003
—

ändringsförslag 1
ja: Bent Hindrup Andersen, Göran Färm, Ewa Hedkvist Petersen, Hans Karlsson, Yvonne SandbergFries, Maj Britt Theorin, Catherine Guy-Quint, Alexander Radwan, W.G. van Velzen
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—

resolutionen (i sin helhet)
nej: Hans-Peter Martin

Betänkande Podestà — A5-0434/2003
—

ändringsförslag 27
ja: Eurig Wyn
nej: Claude Turmes

—

ändringsförslag 30
ja: Claude Turmes

Betänkande Paolo Costa — A5-0475/2003
—

gemensamt utkast
nej: Georges Berthu, Dominique F.C. Souchet, Michl Ebner
nedlagd röst: Gilles Savary

RC-B5-0573/2003 — Regeringskonferensen
—

skäl D
ja: Bent Hindrup Andersen, Jens-Peter Bonde, Ulla Margrethe Sandbæk
nej: Gilles Savary

—

resolutionen
ja: Bent Hindrup Andersen, Jens-Peter Bonde, Ulla Margrethe Sandbæk, Helle Thorning-Schmidt
nej: Johanna L.A. Boogerd-Quaak
nedlagd röst: Gérard Onesta

Betänkande Zimmerling — A5-0431/2003
—

ändringsförslag 10 — första delen
ja: Georges Garot

RC-B5-0570/2003 — Europeiska rådets möte
—

ändringsförslag 5
ja: Armonia Bordes, Chantal Cauquil och Alain Krivine
nej: Concepció Ferrer

RC-B5-0548/2003 — Kina
—

resolutionen (i sin helhet)
ja: Dagmar Roth-Behrendt och Brian Simpson

Betänkande Graefe zu Baringdorf — A5-0465/2003
—

ändringsförslag 3 — första delen
ja: Simon Francis Murphy
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—

ändringsförslag 4 — första delen
ja: Helle Thorning-Schmidt

—

punkt 9
ja: Avril Doyle

—

resolutionen (i sin helhet)
ja: Francis Wurtz
nej: Cristina Gutiérrez-Cortines

Betänkande Aaltonen — A5-0451/2003
—

resolutionen (i sin helhet)
ja: Chantal Cauquil och Alain Krivine

Ledamöter som meddelat att de inte deltagit i omröstningen:
Armonia Bordes och Chantal Cauquil om resolution B5-0535/2003, skäl D och resolutionen (i sin helhet),
betänkande Stevenson — A5-0459/2003, ändringsförslag 4, 5 och lagstiftningsresolutionen, samt den
gemensamma resolutionen RC-B5-0548/2003 om Kina, punkt 3.
SLUT PÅ OMRÖSTNINGEN
(Sammanträdet avbröts kl. 12.40 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Alonso José PUERTA
Vice talman

26. Godkännande av förra sammanträdets protokollet
Robert J.E. Evans hade låtit meddela att han hade varit närvarande men att hans namn inte förekom på
närvarolistan.
Protokollet från föregående sammanträde justerades.

27. Begäran om tillämpning av brådskande förfarande (artikel 112 i arbetsordningen)
Begäran från rådet om tillämpning av brådskande förfarande (artikel 112 i arbetsordningen) på följande
förslag:
—

Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förlänga möjligheten för
medlemsstaterna att tillämpa reducerade mervärdesskatter på vissa arbetsintensiva tjänster
(KOM(2003) 825 — C5-0653/2003 — 2003/0317(CNS))

Motivering till begäran:
Direktivet upphör att gälla den 31 december 2003. Rådet uppmanar Europaparlamentet att avge ett
yttrande om ovannämnda förslag före den 29 januari 2004.
Parlamentet kommer att uppmanas att uttala sig om denna begäran om att tillämpa brådskande förfarande
vid sammanträdets öppnande den 12 januari 2004.
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28. Katastroferna i södra Frankrike och i regionerna Languedoc-Roussillon och
Provence Alpes-Côte d'Azur (uttalande följt av debatt)
Uttalande av kommissionen: Katastroferna i södra Frankrike och i regionerna Languedoc-Roussillon och
Provence Alpes-Côte d'Azur
Philippe Busquin (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.
Talare: Françoise Grossetête för PPE-DE-gruppen, Gérard Onesta för Verts/ALE-gruppen, Alain Esclopé för
EDD-gruppen, och Jean-Claude Martinez, grupplös.
Talmannen förklarade debatten avslutad.
DEBATT OM FALL AV KRÄNKNINGAR AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA SAMT AV
DEMOKRATISKA OCH RÄTTSSTATLIGA PRINCIPER
(För rubriker och författare till resolutionsförslagen, se protokollet av den 16 december 2003, punkt 2).

29. Georgien (debatt)
Nästa punkt på föredragningslistan var en gemensam debatt om 6 resolutionsförslag (B5-0547, 0550,
0554, 0556, 0560 och 0566/2003).
Bill Newton Dunn, Demetrio Volcic, Bastiaan Belder, Erik Meijer, Joost Lagendijk och Ursula Schleicher
presenterade resolutionsförslagen.
Talare: Marielle De Sarnez för PPE-DE-gruppen, Olivier Dupuis, grupplös, Bernd Posselt och Philippe
Busquin (ledamot av kommissionen).
Talmannen förklarade debatten avslutad.
Omröstning: punkt 32

30. Filippinerna: Upphävande av moratorium för dödsstraff (debatt)
Nästa punkt på föredragningslistan var en gemensam debatt om 6 resolutionsförslag (B5-0545, 0551,
0557, 0562, 0567 och 0569/2003).
María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Erik Meijer och Bernd Posselt presenterade resolutionsförslagen.
Talare: Ulla Margrethe Sandbæk för EDD-gruppen, och Philippe Busquin (ledamot av kommissionen).
Talmannen förklarade debatten avslutad.
Omröstning: punkt 33
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31. Moldavien (debatt)
Nästa punkt på föredragningslistan var en gemensam debatt om 6 resolutionsförslag (B5-0546, 0555,
0558, 0559, 0561 och 0568/2003).
Paulo Casaca, Bastiaan Belder och Erik Meijer presenterade resolutionsförslagen.
Talare: Bernd Posselt tog upp en teknisk fråga.
Michael Gahler presenterade resolutionsförslaget.
Talare: Lennart Sacrédeus för PPE-DE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Gérard ONESTA
Vice talman
Talare: Philippe Busquin (ledamot av kommissionen).
Talmannen förklarade debatten avslutad.
Omröstning: punkt 34
SLUT PÅ DEBATTEN OM FALL AV KRÄNKNINGAR AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA
SAMT AV DEMOKRATISKA OCH RÄTTSSTATLIGA PRINCIPER
OMRÖSTNING
Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilaga
1 till protokollet.

32. Georgien (omröstning)
Resolutionsförslag B5-0547, 0550, 0554, 0556, 0560 och 0566/2003
(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 17)
GEMENSAMT RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B5-0547/2003
(ersätter resolutionsförslag B5-0547, 0550, 0554, 0556, 0560 et 0566/2003):
inlämnat av följande ledamöter:
—

Ursula Schleicher, Bernd Posselt och Marielle De Sarnez för PPE-DE-gruppen,

—

Demetrio Volcic och Margrietus J. van den Berg för PSE-gruppen,

—

Anne André-Léonard för ELDR-gruppen,

—

Per Gahrton, Marie Anne Isler Béguin och Miquel Mayol i Raynal för Verts/ALE-gruppen,
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—

Luigi Vinci för GUE/NGL-gruppen,

—

Bastiaan Belder för EDD-gruppen,

—

Olivier Dupuis, Marco Pannella, Emma Bonino, Gianfranco Dell'Alba, Benedetto Della Vedova, Marco
Cappato och Maurizio Turco

Antogs (P5_TA(2003)0602)

33. Filippinerna: Upphävande av moratorium för dödsstraff (omröstning)
Resolutionsförslag B5-0545, 0551, 0557, 0562, 0567 och 0569/2003
(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 17)
GEMENSAMT RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B5-0545/2003
(ersätter resolutionsförslag B5-0545, 0551, 0557, 0562 och 0567/2003):
inlämnat av följande ledamöter:
—

Bernd Posselt och Ilkka Suominen för PPE-DE-gruppen,

—

Margrietus J. van den Berg för PSE-gruppen,

—

Bob van den Bos för ELDR-gruppen,

—

Patricia McKenna och Matti Wuori för Verts/ALE-gruppen,

—

Lucio Manisco och Giuseppe Di Lello Finuoli för GUE/NGL-gruppen

Antogs (P5_TA(2003)0603)
(Resolutionsförslag B5-0569/2003 bortföll.)

34. Moldavien (omröstning)
Resolutionsförslag B5-0546, 0555, 0558, 0559, 0561 och 0568/2003
(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 19)
GEMENSAMT RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B5-0546/2003
(ersätter resolutionsförslag B5-0546, 0555, 0559, 0561 och 0568/2003):
inlämnat av följande ledamöter:
—

Michael Gahler, Charles Tannock, Bernd Posselt och Lennart Sacrédeus för PPE-DE-gruppen,

—

Margrietus J. van den Berg och Jan Marinus Wiersma för PSE-gruppen,
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—

Bob van den Bos, Anne André-Léonard och Ole Andreasen för ELDR-gruppen,

—

Elisabeth Schroedter och Marie Anne Isler Béguin för Verts/ALE-gruppen,

—

Bastiaan Belder för EDD-gruppen

Antogs (P5_TA(2003)0604)
(Resolutionsförslag B5-0558/2003 bortföll.)
SLUT PÅ OMRÖSTNINGEN

35. Utskottens och de politiska gruppernas sammansättning
Parlementet noterade att George Varnava hade utsetts till observatör vid utskottet AFET och att Adam
Bielan, Michal Kaminski, Marcin Libicki och Aleksander Szczyglo hade anslutits till UEN-gruppen som
observatörer från och med den 18 december 2003.

36. Tillstånd att utarbeta initiativbetänkanden — Samarbete mellan utskott —
Tillbakadragande av ett betänkande som redan erhållit talmanskonferensen
godkännande
Tillstånd att utarbeta initiativbetänkanden, i enlighet med artikel 47.2 och artikel 163 i arbetsordningen
Utskottet ENVI
—

Integrerad produktpolitik — miljöpåverkan ur livscykelperspektiv (KOM(2003) 302 — C5-0550/
2003 — 2003/2221(INI))
(Rådgivande utskott: ITRE)
(Till följd av talmanskonferensens beslut den 13 november 2003)

—

En europeisk strategi för miljö och hälsa (KOM(2003) 338 — C5-0551/2003 — 2003/2222(INI))
(Rådgivande utskott: ITRE)
(Till följd av talmanskonferensens beslut den 13 november 2003)

Samarbete mellan parlamentets utskott
Artikel 162a i arbetsordningen tillämpas på följande betänkanden:
Från utskottet AFET:
—

Att utveckla och befästa demokratin och rättsstaten samt att respektera de mänsliga rättigheterna
(KOM(2003) 639 — C5-0507/2003 — 2003/0250(COD))
(Rådgivande utskott: BUDG, DEVE)
Förfarande i enlighet med artikel 162a mellan AFET och DEVE
(Till följd av talmanskonferensens beslut den 11 december 2003)
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Från utskottet DEVE:
—

Införande av Europeiska utvecklingsfonden i budgeten (2003/2163(INI))
(Rådgivande utskott: BUDG)
Förfarande i enlighet med artikel 162a mellan DEVE och BUDG
(Till följd av talmanskonferensens beslut den 11 december 2003)

Tillbakadragande av ett initiativbetänkande som redan erhållit talmanskonferensens godkännande
Utskottet ENVI:
—

Uppföljningsbetänkande om direktiv 85/337/EEG — bedömning av inverkan på miljön av vissa
offentliga och privata projekt (KOM(2003) 334 — C5-0411/2003 — 2003/2126(INI))
(Tillkännagivet i protokollet av den 4 september 2003)

37. Skriftliga förklaringar införda i register (artikel 51 i arbetsordningen)
Talmanen informerade, i enlighet med artikel 51.3 i arbetsordningen, parlamentet om antalet ledamöter
som undertecknat följande skriftliga förklaringar:

Nr. Dokument

Författare

Underskrifter

17/2003

Struan Stevenson, Bob van den Bos, Nelly Maes, Mihail Papayannakis och Phillip
Whitehead

346

18/2003

André Brie, Willi Görlach, Joost Lagendijk och Philippe Morillon

50

19/2003

Marie Anne Isler Béguin och Alexander de Roo

49

20/2003

Philip Claeys och Koenraad Dillen

14

21/2003

María Sornosa Martínez

33

22/2003

Jean-Claude Martinez, Carl Lang, Bruno Gollnisch och Marie-France Stirbois

6

23/2003

Mark Francis Watts, Catherine Stihler och Phillip Whitehead

88

24/2003

Cristiana Muscardini

52

25/2003

Marie Anne Isler Béguin, Inger Schörling, Paul A.A.J.G. Lannoye, Gérard Onesta
och Yves Piétrasanta

19

26/2003

Caroline Lucas, Ulla Margrethe Sandbæk och Pernille Frahm

29

27/2003

Marco Cappato och Daniel Marc Cohn-Bendit

41
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Nr. Dokument

Författare

Underskrifter

28/2003

Sebastiano (Nello) Musumeci, Cristiana Muscardini, Mauro Nobilia och Adriana
Poli Bortone

15

29/2003

Chris Davies, Johanna L.A. Boogerd-Quaak, Marco Cappato, Anna Karamanou
och Michiel van Hulten

45

30/2003

Jonathan Evans, Jacqueline Foster, Martin Callanan, Ian Twinn och Timothy
Kirkhope

36

31/2003

José Ribeiro e Castro

16

38. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
I enlighet med artikel 148.2 i arbetsordningen skulle protokollet från innevarande sammanträde föreläggas
kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.
Efter parlamentets godkännande skulle de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.

39. Datum för nästa sammanträdesperiod
Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 12-15 januari 2004.

40. Avbrytande av sessionen
Talmannen förklarade Europaparlamentets session avbruten.
Sammanträdet avslutades kl. 16.20.
Julian Priestley

Pat Cox

Generalsekreterare

Talman
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NÄRVAROLISTA
Följande skrev på:
Aaltonen, Abitbol, Adam, Nuala Ahern, Ainardi, Alavanos, Almeida Garrett, Alyssandrakis, Andersen,
Andersson, Andreasen, André-Léonard, Andrews, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso
González, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Banotti, Barón Crespo, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo,
Beazley, Bébéar, Belder, Berend, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bergaz Conesa, Berger, Berlato,
Bernié, Berthu, Beysen, Bigliardo, Blak, Blokland, Bodrato, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Bonino,
Boogerd-Quaak, Bordes, Borghezio, van den Bos, Boudjenah, Boumediene-Thiery, Bouwman, Bowe, Bowis,
Bradbourn, Bremmer, Breyer, Brie, Brienza, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Butel, Callanan,
Calò, Camisón Asensio, Campos, Camre, Cappato, Cardoso, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca,
Cashman, Caudron, Caullery, Cauquil, Cederschiöld, Celli, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Chichester,
Claeys, Clegg, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Collins, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Cornillet, Coûteaux,
Cox, Crowley, Cushnahan, van Dam, Dary, Daul, Davies, De Clercq, Dehousse, De Keyser, Dell'Alba, Della
Vedova, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, Dhaene, Díez González, Di Lello
Finuoli, Dillen, Di Pietro, Doorn, Dover, Doyle, Dührkop Dührkop, Duff, Duhamel, Duin, Dupuis, Dybkjær,
Ebner, Echerer, El Khadraoui, Elles, Eriksson, Esclopé, Ettl, Jillian Evans, Robert J.E. Evans, Färm, Fatuzzo,
Fava, Ferber, Fernández Martín, Ferrández Lezaun, Ferreira, Ferrer, Ferri, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Flautre,
Flesch, Folias, Ford, Foster, Fourtou, Frahm, Fraisse, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Galeote Quecedo,
Garaud, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garot, Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm,
Gemelli, Ghilardotti, Gill, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Glase, Gobbo, Goebbels, Goepel, Görlach,
Gomolka, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Gouveia, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Gröner,
Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hager, Hansenne, Harbour,
Hatzidakis, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García,
Herzog, Hieronymi, Hoff, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hughes, Huhne, van Hulten, Hume, Hyland,
Iivari, Ilgenfritz, Imbeni, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson,
Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jové Peres, Junker, Karamanou, Karas, Karlsson,
Kastler, Katiforis, Kaufmann, Keppelhoff-Wiechert, Keßler, Khanbhai, Kindermann, Glenys Kinnock,
Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, KratsaTsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krivine, Kronberger, Kuckelkorn, Kuhne, Kuntz, Lage, Lagendijk,
Laguiller, Lalumière, Lamassoure, Lambert, Lang, Langen, Langenhagen, Lannoye, de La Perriere, Laschet,
Lechner, Lehne, Leinen, Liese, Linkohr, Lipietz, Lisi, Lucas, Lulling, Lund, Lynne, Maat, Maaten, McAvan,
McCarthy, McCartin, MacCormick, McKenna, McNally, Malliori, Malmström, Manders, Manisco, Erika
Mann, Thomas Mann, Marchiani, Marinho, Marini, Marinos, Marques, Marset Campos, Martens, David W.
Martin, Hans-Peter Martin, Hugues Martin, Martinez, Martínez Martínez, Mastorakis, Mathieu, MatikainenKallström, Hans-Peter Mayer, Xaver Mayer, Mayol i Raynal, Medina Ortega, Meijer, Mendiluce Pereiro,
Menéndez del Valle, Menrad, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Modrow, Mombaur, Monsonís
Domingo, Montfort, Moraes, Morillon, Mulder, Murphy, Muscardini, Mussa, Myller, Naïr, Napoletano,
Napolitano, Naranjo Escobar, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, Nisticò, Nobilia, Nogueira
Román, Nordmann, Ojeda Sanz, Olsson, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja
Arburúa, O'Toole, Paasilinna, Pacheco Pereira, Pack, Paisley, Papayannakis, Parish, Pasqua, Pastorelli,
Patakis, Paulsen, Pérez Álvarez, Perry, Pesälä, Pex, Piecyk, Piétrasanta, Piscarreta, Pittella, Podestà,
Poettering, Pohjamo, Poignant, Poos, Posselt, Prets, Pronk, Puerta, Purvis, Queiró, Rack, Radwan,
Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Read, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Ripoll y Martínez de
Bedoya, Rocard, Rod, Rodríguez Ramos, de Roo, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle,
Sacconi, Sacrédeus, Saint-Josse, Salafranca Sánchez-Neyra, Sandberg-Fries, Sandbæk, Santer, Santini, dos
Santos, Sartori, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scarbonchi, Schaffner, Scheele, Schierhuber, Schleicher,
Gerhard Schmid, Herman Schmid, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schörling, Ilka Schröder, Jürgen
Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Segni, Seppänen, Simpson, Sjöstedt, Skinner, Smet, Sörensen,
Sommer, Sornosa Martínez, Souchet, Souladakis, Staes, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sterckx, Stevenson,
Stihler, Stirbois, Stockmann, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Swoboda, Tajani, Tannock, Terrón i Cusí,
Theato, Theorin, Thomas-Mauro, Thorning-Schmidt, Thors, Titford, Titley, Torres Marques, Trakatellis,
Trentin, Tsatsos, Turchi, Turco, Turmes, Twinn, Uca, Vachetta, Valdivielso de Cué, Valenciano MartínezOrozco, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vattimo, van Velzen, de Veyrinas,
Vidal-Quadras Roca, Vinci, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Volcic, Wachtmeister, Watson, Watts, Weiler,
Wenzel-Perillo, Whitehead, Wiersma, von Wogau, Wynn, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà,
Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen.
Observatörer
Bastys, Biela, Chronowski, Czinege, Ékes, Gurmai, Ilves, Kelemen, Klukowski, Kriščiūnas, Daniel Kroupa,
Kuzmickas, Kvietkauskas, Lachnit, Laštůvka, Lydeka, Macierewicz, Maldeikis, Mallotová, Ouzký, Alojz
Peterle, Pieniążek, Plokšto, Podgórski, Ransdorf, Janno Reiljan, Sefzig, Surján, Szabó, Szájer, Szent-Iványi,
Tabajdi, Tomczak, Valys, Vastagh, Vėsaitė, Wittbrodt, Zahradil, Žiak.
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BILAGA 1
OMRÖSTNINGSRESULTAT
Förteckning över förkortningar och symboler
+

antogs

-

förkastades
bortföll

1.

T

drogs tillbaka

ONU (…, …, …)

omröstning med namnupprop (ja-röster, nej-röster, nedlagda
röster)

EO (…, …, …)

elektronisk omröstning (ja-röster, nej-röster, nedlagda röster)

delad

delad omröstning

särsk.

särskild omröstning

ÄF

ändringsförslag

AC

kompromissändringsförslag

pc

motsvarande del

S

ändringsförslag om strykning

=

identiska ändringsförslag

§

punkt

art

artikel

skäl

skäl

PR

resolutionsförslag

PRC

gemensamt resolutionsförslag

SEK

sluten omröstning

Användning av flexibilitetsmekanismen för Irak

Betänkande: COLOM I NAVAL (A5-0456/2003)
Avser

en enda omröstning (*)

ONU etc

Omröstning

+

ONU/EO — anmärkningar

kvalificerad majoritet
erfordras

(*) erfordrad majoritet = kvalificerad majoritet + 3/5 av avgivna röster (AII av den 6 maj 1999 punkt 24 och artikel 272.9 i EG-fördraget)
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2.

ÄF nr

Förslag till allmän budget 2004 (ändrat av rådet)

Budgetpost

Block, ONU, EO, särsk.

delad omröstning

Omröstning

ONU/EO — anmärkningar

KOMMISSIONEN
45

05

120

11

47

05 04 01 02

48

05 04 01 12

123

11 06 01

127

13

334

13 03 01

130

13 03 02

335

13 04 01

82

08

85

08 02 01 02

96

09 04 01

118

10

333

10 01 05 03

389

05 08 03

56

06 01 04 02

324

06 02 01 01

325

06 02 02 01

61

06 02 02 03

62

06 02 03 01

326

06 02 08 02

121

11 01 04 02

149

15 02 02 01

150

15 02 02 02

342

15 03 01 03

140

15

1

01

block 1

tekniska ändringar
+
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ÄF nr

Budgetpost

314

01 02 04

143

15 02 01 01

161

15 06 01 01

169

16

171

16 01 04 02

172

16 02 02

173

16 03 01

174

16 03 02

175

16 04 02

176

16 04 03

355

16 05 01

201

18 08 01

287

22 04

295

25 03 02

18

04

20

04 01 04 02

24

04 02 12

26

04 03 03 01

27

04 03 03 02

317

04 03 04 01

318

04 03 05 02

319

04 03 05 03

34

04 04 02 01

35

04 04 02 02

36

04 04 03

41

04 04 08

42

04 04 09

182

17 03 01 01

356

17 04 08 01

Block, ONU, EO, särsk.

delad omröstning

Omröstning

+

block 1

ONU/EO — anmärkningar

15.4.2004

Europeiska unionens officiella tidning

SV

C 91 E/541
Torsdag 18 december 2003

ÄF nr

Budgetpost

54

06

329

06 04 03

72

07

74

07 01 04 01

330

07 03 01 01

77

07 03 08

331

07 04 01 01

80

07 04 02

81

07 05 01

179

17

7

02

315

02 04 02 01

15

02 04 02 03

16

02 05 01

17

03

90

08 14 01

91

09

92

09 01 04 01

332

09 03 05 02

124

12

125

12 01 04 01

126

12 02 01

137

14

138

14 01 04 01

139

14 02 01

260

20

4

01 04 05

10

02 02 03

Block, ONU, EO, särsk.

delad omröstning

Omröstning

+

block 1

+

ONU/EO — anmärkningar
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Torsdag 18 december 2003

ÄF nr

Budgetpost

11

02 02 03 02

25

04 02 15

381

25 04 01

304

29 01 04 01

385

29 02 01

327

06 03 01

328

06 03 02

37

04 04 04

320

04 04 06 01

43

04 04 10

186

18

187

18 01 04 01

189

18 03 03

357

18 03 06

192

18 04 01 01

193

18 04 01 02

194

18 04 03

195

18 05 01 02

196

18 05 01 03

358

18 06 04 01

359

18 07 01 01

202

18 08 02

203

18 08 03

217

19 04 02

377

22 02 09

290

24

292

24 02 01

282

22 01 04 04

Block, ONU, EO, särsk.

delad omröstning

Omröstning

block 1

+

ONU/EO — anmärkningar

15.4.2004
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Torsdag 18 december 2003

ÄF nr

Budgetpost

378

22 03 04

293

25

297

26

300

27

301

28

302

29

213

19 03 03

214

19 03 04

218

19 04 03

222

19 06 01

232

19 08 02 01

241

19 09 01

243

19 09 03

244

19 09 04

250

19 10 01

251

19 10 02

253

19 10 04

254

19 10 06

265

21 02 03

272

21 03

Block, ONU, EO, särsk.

delad omröstning

Omröstning

tekniska ändringar

block 2/AN

59, 406, 7

-

block 3

274
275
273

+

276

21 03 01 N

288

23

204

19

216

19 04

ONU/EO — anmärkningar

C 91 E/544
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Torsdag 18 december 2003

ÄF nr

Budgetpost

Block, ONU, EO, särsk.

245

19 10

block 3

delad omröstning

Omröstning

248
246
247
249
371

19 10 01

372

19 10 02

252

19 10 03

394

19 10 04

262

21

236

19 09

239
237

+

240
238
368

19 09 01

242

19 09 02

369

19 09 03

393

19 09 04

277

21 03 17

228

19 08

229
230
231

ONU/EO — anmärkningar

15.4.2004
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ÄF nr

Budgetpost

Block, ONU, EO, särsk.

366

19 08 02 01

block 3

367

19 08 03

234

19 08 05

392

19 06 01

223

19 06 02

224

19 07 01

225

19 07 02

226

19 07 03

227

19 07 04

343

15 03 03 01

208

19 02 03

209

19 02 04

211

19 02 12

362

19 02 13

221

19 05 01

266

21 02 07 02

267

21 02 07 03

268

21 02 07 04

395

21 02 13

271

21 02 17

278

21 03 20

279

21 04 02

364

19 04 03

219

19 04 04

391

19 04 05

255

19 11 02

261

20 01 04 01

390

19 03 03

215

19 03 06

delad omröstning

Omröstning

+

block 3
+

ONU/EO — anmärkningar

C 91 E/546
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Torsdag 18 december 2003

ÄF nr

Budgetpost

Block, ONU, EO, särsk.

delad omröstning

Omröstning

374

19 10 06

delad

1. montants

+

2. reserven

+

1. montants

+

2/AN réserve

+

376

21 02 03

280

22

396

XX 01 01 01

delad

ONU/EO — anmärkningar

380, 89, 4

block 4

309
311

XX 01 02 01 01

387

XX 01 02 11 01

388

XX 01 02 11 04

308

PARTC-5

307

PARTC-4

2

01 02 02

316

04 01 02 11

321

04 04 07

322

04 05 03

336

15 01 02 11

337

15 02 01 02

338

15 02 01 03

339

15 02 01 04

340

15 02 01 05

341

15 02 01 07

344

15 04 01 01

345

15 04 01 02

346

15 04 01 03

347

15 04 01 04

ersätts av 405
+

block 4

15.4.2004

Europeiska unionens officiella tidning
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ÄF nr

Budgetpost

348

15 06 01 03

349

15 06 01 04

350

15 06 01 05

351

15 06 01 06

352

15 06 01 07

353

15 06 01 08

354

15 07 01 02

360

19 01 02 11

361

19 02 02

375

21 01 02 11

285

22 02 08

379

24 01 06

380

25 01 02 11

382

26 01 09 01

383

26 01 50 23

384

29 01 02 01

Block, ONU, EO, särsk.

delad omröstning

Omröstning

+

DOMSTOLEN
104

11

block 5

114
98

+

99
116

1110

257

2001

ONU/EO — anmärkningar

C 91 E/548

Europeiska unionens officiella tidning

SV

15.4.2004

Torsdag 18 december 2003

ÄF nr

Budgetpost

Block, ONU, EO, särsk.

delad omröstning

Omröstning

ONU/EO — anmärkningar

REVISIONRÄTTEN
113

block 6

11

100
101

+

117

1110

256

200
EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

110

block 7

11

103
112
102

+

105
111
258

204
REGIONKOMMITTÉN

97

1004

106

11

block 8

109
108

+

107
115

110

259

204
EUROPEISKA OMBUDSMANNEN

306

A-11

särsk.

+

Begäran om omröstning med namnupprop

GUE/NGL: block med ändringsförslag avseende utgiftskategori 4 (block nr 2), ÄF 376/endast andra delen

Begäran om delad omröstning

GUE/NGL
ÄF 376 (post 21 02 03 — icke-statliga organisationer)

Första delen: belopp
Andra delen: reserv (om reserven förkastas, skrivs anslagen in på budgetposten)

15.4.2004
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Verts/ALE
ÄF 376 (post 21 02 03 — icke-statliga organisationer)
Första delen: belopp
Andra delen: reserv (om reserven förkastas, skrivs anslagen in på budgetposten)
ÄF 374 (post 19 10 06 — Afghanistan)
Första delen: belopp
Andra delen: reserv(om reserven förkastas, skrivs anslagen in på budgetposten)

3.

Förslag till allmän budget 2004, ändrat av rådet (alla avsnitt)/Ändringsskrivelse 1, 2 och 3/2004

Betänkande: MULDER/GILL (A5-0473/2003)

Från

ONU etc

Omröstning

ONU/EO — anmärkningar

punkt 1

originaltexten

ONU

+

429, 46, 5

punkt 2

originaltexten

särsk.

+

punkt 4

originaltexten

särsk.

+

EDD

delad/ONU

Avser

efter punkt 4

ÄF nr

1

1

-

2
punkt 13

originaltexten

särsk.

+

punkt 19

originaltexten

särsk.

+

punkt 20

originaltexten

delad

punkt 21

punkt 22

originaltexten

originaltexten

1

+

2

+

delad
1

+

2

+

3

+

särsk.

+

203, 270, 4

C 91 E/550
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Avser

ÄF nr

Från

punkt 25

2=
5=

ELDR
PPE-DE

+

efter punkt 25

3=
6=

ELDR
PPE-DE

+

efter punkt 27

4

UEN

+

Omröstning: resolutionen (i sin helhet)

ONU etc

ONU

Omröstning

+

ONU/EO — anmärkningar

410, 65, 10

Begäran om omröstning med namnupprop
GUE/NGL: punkt 1, slutomröstning
EDD: ÄF 1
HEATON HARRIS m fl: ÄF 1 [första delen]
Begäran om delad omröstning
Verts/ALE
punkt 21
Första delen: hela texten utom orden ”bibehåller därför de reserver som inrättades vid den första behandlingen av budgeten och” och ”Parlamentet betonar att reserverna … av Europaparlamentet”
Andra delen: ”bibehåller därför de reserver som inrättades vid den första behandlingen av budgeten och”
Tredje delen: ”Parlamentet betonar att reserverna … av Europaparlamentet”
EDD
punkt 20
Första delen: ”Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse … medborgerliga rättigheter,”
Andra delen: ”Parlamentet beklagar dock … geografiska regioner”
HEATON HARRIS m fl
ÄF 1
Första delen: hela texten utom orden ”eller de lägst offentliggjorda flygtaxorna”
Andra delen: dessa ord
Begäran om särskild omröstning
GUE/NGL: punkterna 2, 4, 13, 19, 20, 22
EDD: punkt 22

4.

Framtida budgetbehov för externa åtgärder

Betänkande: PODESTÀ (A5-0434/2003)
Avser

punkt 2

ÄF nr

Från

ONU etc

originaltexten

delad

Omröstning

1

+

2

-

3

+

ONU/EO — anmärkningar

15.4.2004
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Avser

ÄF nr

punkt 10

Från

ONU etc

originaltexten

delad

Omröstning

1

+

2

+
+

punkt 15

originaltexten

särsk.

punkt 16

originaltexten

delad

ONU/EO — anmärkningar

1

+

2/EO

+

262, 197, 8
387, 73, 11

punkt 27

originaltexten

ONU

+

punkt 28

originaltexten

särsk.

+

punkt 30

originaltexten

ONU

+

371, 66, 33

punkt 33

originaltexten

delad
1/EO

+

273, 197, 2

2

+

ONU

+

Omröstning: resolutionen (i sin helhet)

385, 66, 26

Begäran om omröstning med namnupprop
GUE/NGL: punkterna 27, 30 och slutomröstning
Begäran om delad omröstning
PPE-DE
punkt 10
Första delen: ”Europaparlamentet konstaterar att taket för egna medel … BNI var 1,01 eller 1,02,”
Andra delen: ”finns en potentiell årlig … för externa åtgärder”
punkt 33
Första delen: ”Europaparlamentet rekommenderar … utgiftskategori 7 till kategori 4”
Andra delen: ”samtidigt som det framhåller … specifika anslag”
Verts/ALE
punkt 2
Första delen: hela texten utom orden ”med stor oro” och ”innan kommissionen lägger fram sina förslag”
Andra delen: ”med stor oro”
Tredje delen: ”innan kommissionen lägger fram sina förslag”

C 91 E/552

Europeiska unionens officiella tidning
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Torsdag 18 december 2003

PSE
punkt 16
Första delen: hela texten utom orden ”om nödvändigt”
Andra delen: dessa ord
Begäran om särskild omröstning
Verts/ALE: punkt 27
GUE/NGL: punkterna 15, 28

5.

Poängsystem för lastbilar som reser genom Österrike2004 ***III

Betänkande: COSTA (A5-0475/2003)

Avser

ÄF nr

Från

Omröstning: gemensamt förslag

ONU etc

Omröstning

ONU/EO — anmärkningar

ONU

+

348, 102, 32

ONU etc

Omröstning

ONU/EO — anmärkningar

ONU

+

467, 4, 13

ONU etc

Omröstning

ONU/EO — anmärkningar

Begäran om omröstning med namnupprop
Verts/ALE: slutomröstning

6.

Flygpassagerare (kompensation och assistans) ***III

Betänkande: LISI (A5-0464/2003)

Avser

ÄF nr

Från

Omröstning: gemensamt förslag

Begäran om omröstning med namnupprop
PSE: slutomröstning

7.

Kraftvärme ***II

Andrabehandlingsrekommendation: GLANTE (A5-0457/2003)

Avser

ÄF nr

Från

texten i sin helhet

block nr 1

utskottet

block nr 2

utskottet

+

15.4.2004
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Block nr 1 = kompromissändringsförslag från industriutskottet (ändringsförslag 60 till 79)
Block nr 2 = ändringsförslag från industriutskottet (ändringsförslag 1 till 59)

8.

Stats- och regeringschefernas möte om regeringskonferensen

Resolutionsförslag: B5-0573, 0574, 0575, 0576, 0579, 0581/2003
Avser

ÄF nr

Från

ONU etc

Omröstning

ONU/EO — anmärkningar

ONU

-

128, 331, 22

ONU

-

58, 371, 49

resolutionsförslag B5-0535/2003
(EVANS m fl)
originaltexten

skäl D

Omröstning: resolutionen (i sin helhet)

gemensamt resolutionsförslag RC5-0573/2003
(PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE)
punkt 3

originaltexten

särsk.

+

punkt 4

originaltexten

särsk.

+

punkt 6

originaltexten

delad

originaltexten

punkt 7

Omröstning: resolutionen (i sin helhet)

1

+

2

+

delad
1

+

2/EO

-

191, 269, 17

ONU

+

344, 115, 23

resolutionsförslag från de politiska grupperna
B5-0573/2003

PSE

B5-0574/2003

PPE-DE

B5-0575/2003

ELDR

B5-0576/2003

Verts/ALE

B5-0579/2003

GUE/NGL

B5-0581/2003

UEN

Begäran om omröstning med namnupprop
ELDR: slutomröstning om det gemensamma resolutionsförslaget
M. Jonathan EVANS: skäl D, slutomröstning av B5-0535/2003

C 91 E/554
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Begäran om särskild omröstning
Verts/ALE: punkterna 4, 7
GUE/NGL: punkt 3
Begäran om delad omröstning
PSE
punkt 7
Första delen: hela texten utom ordet ”institutionnella”
Andra delen: detta ord
Verts/ALE
punkt 6
Första delen: hela texten utom orden ”att sammankalla … gå vidare och”
Andra delen: dessa ord

9.

Elektroniska vägtullsystem ***I

Betänkande: SOMMER (A5-0435/2003)
Avser

ÄF nr

Från

Ändringsförslag från ansvarigt
utskott — sammanslagen omröstning

2
4-10
12-15
17-18
20
22
25
28
32-33
36

utskottet

ändringsförslag från ansvarigt
utskott — särskild omröstning

1

utskottet

särsk.

+

3

utskottet

ONU

+

11

utskottet

särsk.

+

19

utskottet

delad

artikel 1, punkt 1

artikel 1, efter led 1

ONU etc

Omröstning

ONU/EO — anmärkningar

+

466, 6, 5

1

+

2/EO

+

257, 203, 12

29

utskottet

särsk./EO

+

284, 179, 12

34

utskottet

särsk./EO

+

281, 178, 7

16

utskottet

37

Verts/ALE

ONU

-

213, 249, 11

44

PSE

EO

+

293, 167, 10

+

15.4.2004
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Avser

ÄF nr

Från

artikel 1, led 2

41 =
45 =

ELDR
PSE

38

Verts/ALE

21 S

utskottet

43

PSE

46

PPE-DE

23

utskottet

48

PPE-DE

24

utskottet

49

PPE-DE

26

utskottet

42

ELDR

27

utskottet

50

PPE-DE

30

utskottet

31

utskottet

51

PPE-DE

35

utskottet

artikel 5

39

Verts/ALE

efter skäl 9

40

Verts/ALE

-

47

PPE-DE

+

artikel 2, punkt 4

artikel 2, efter punkt 5

artikel 2, punkt 6

artikel 3, punkt 1

artikel 3, punkt 2

artikel 5, punkt 3, led a och b

artikel 4, efter punkt 5

ONU etc

Omröstning

+

ONU

-

+

+

+

EO

+

+

EO

+

Omröstning: lagstiftningsresolution

+

BRADBOURN m fl: ÄF 3

252, 215, 3

+

+

Verts/ALE: ÄF 37 och 38

220, 244, 14

+

Omröstning: ändrat förslag

Begäran om omröstning med namnupprop

ONU/EO — anmärkningar

246, 217, 7

C 91 E/556
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Begäran om särskild omröstning
PSE: ÄF 1, 29, 34
BRADBOURN m fl: ÄF 11
Begäran om delad omröstning
PSE
ÄF 19
Första delen: hela texten utom orden ”för europeiska kontraktsregler”
Andra delen: dessa ord

10. Decentraliserat samarbete ***I
Betänkande: ZIMMERLING (A5-0431/2003)

Avser

ÄF nr

Från

Ändringsförslag från ansvarigt
utskott — sammanslagen omröstning

1
2
4
6-9

utskottet

ändringsförslag från ansvarigt
utskott — särskild omröstning

5

utskottet

ONU

artikel 3

10

PPE-DE, PSE

delad/ONU

3

ONU etc

11
Omröstning: lagstiftningsresolution

Begäran om omröstning med namnupprop
PPE-DE: slutomröstning
Verts/ALE: ÄF 5 och 10
Begäran om särskild omröstning
PPE-DE: ÄF 5
ELDR: ÄF 5

ONU/EO — anmärkningar

+

-

75, 389, 10

1

+

460, 8, 6

2

+

350, 111, 8

utskottet

Omröstning: ändrat förslag
punkt 2

Omröstning

+
budgetutskottet
ONU

+

415, 45, 11

15.4.2004
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Begäran om delad omröstning
Verts/ALE
ÄF 10
Första delen: hela texten utom ordet ”kyrkor”
Andra delen: detta ord
Övrigt
Ändringsförslag 11 bortföll till följd av att ändringsförslag 5 förkastades.

11. Jämställdhet mellan könen i utvecklingssamarbetet ***I
Betänkande: ZRIHEN (A5-0447/2003)
Avser

ÄF nr

Från

Ändringsförslag från ansvarigt
utskott — sammanslagen omröstning

1-18
20

utskottet

ändringsförslag från ansvarigt
utskott — särskild omröstning

21

utskottet

artikel 10, punkt 2

23

PSE, SANDERS

19

utskottet

ONU etc

Omröstning

ONU/EO — anmärkningar

+

särsk.

+

+

Omröstning: ändrat förslag

+

förslag till lagstiftningsresolution
punkt 2

22

commission des budgets

+

Omröstning: lagstiftningsresolution

+

Begäran om särskild omröstning
PSE: ÄF 21
ELDR: ÄF 21

12. Fiskeavtal mellan EG och Elfenbenskusten *
Betänkande: STEVENSON (A5-0459/2003)
Avser

ÄF nr

Från

Ändringsförslag från ansvarigt
utskott — sammanslagen omröstning

1-3

utskottet

efter skäl 1

4=
5=

Verts/ALE
ELDR

ONU etc

Omröstning

ONU/EO — anmärkningar

+

ONU

-

95, 332, 30
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Avser

ÄF nr

Från

ONU etc

Omröstning: ändrat förslag

Omröstning

ONU/EO — anmärkningar

+

Omröstning: lagstiftningsresolution

ONU

+

341, 101, 14

ONU etc

Omröstning

ONU/EO — anmärkningar

+

227, 217, 5

Begäran om omröstning med namnupprop
Verts/ALE: ÄF 4/5, slutomröstning

13. Europeiska rådets möte
Resolutionsförslag: B5-0570, 0577, 0578, 0580, 0582, 0583/2003
Avser

ÄF nr

Från

Gemensamt resolutionsförslag RC5-0570/2003
(PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, UEN)
punkt 1

4

PPE-DE

punkt 2

1

Verts/ALE

-

punkt 3

2

Verts/ALE

-

§

originaltexten

särsk.

+

3

ELDR

ONU

+

286, 166, 7

§

originaltexten

5

PSE

ONU

-

209, 229, 22

originaltexten

delad

punkt 9

efter punkt 10
punkt 13

EO

1

+

2

+
+

punkt 17

originaltexten

särsk.

punkt 46

originaltexten

delad

originaltexten

punkt 51

1

+

2/EO

+

särsk.

+

Omröstning: resolutionen (i sin helhet)

+

resolutionsförslag från de politiska grupperna
B5-0570/2003

Verts/ALE

205, 197, 41
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Avser

ÄF nr

Från

B5-0577/2003

PSE

B5-0578/2003

GUE/NGL

B5-0580/2003

ELDR

B5-0582/2003

UEN

B5-0583/2003

PPE-DE

ONU etc

Omröstning

ONU/EO — anmärkningar

Begäran om omröstning med namnupprop
PPE-DE: ÄF 5
ELDR: ÄF 3
Begäran om delad omröstning
PPE-DE
punkt 46
Första delen: hela texten utom orden ”Europaparlamentet välkomnar…nästa dagordning”
Andra delen: dessa ord
ELDR
punkt 13
Första delen: ”Europaparlamentet ser med intresse … omlokaliseringar”
Andra delen: ”Parlamentet efterlyser … ett företagsråd”
Begäran om särskild omröstning
PPE-DE: punkt 17
PSE: punkt 3
Verts/ALE: punkt 51
UEN: punkt 17

14. Upphävande av unionens embargo på vapenexport till Kina
Resolutionsförslag: B5-0548, 0549, 0552, 0553, 0565/2003
Avser

ÄF nr

Från

Omröstning

ONU/EO — anmärkningar

ONU

+

389, 27, 22

ONU

+

373, 32, 29

ONU etc

gemensamt resolutionsförslag RC5-0548/2003
(PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE)
punkt 3

originaltexten
Omröstning: resolutionen (i sin helhet)
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Avser

ÄF nr

Från

ONU etc

Omröstning

ONU/EO — anmärkningar

Omröstning

ONU/EO — anmärkningar

resolutionsförslag från de politiska grupperna
B5-0548/2003

ELDR

B5-0549/2003

PPE-DE

B5-0552/2003

Verts/ALE

B5-0553/2003

PSE

B5-0565/2003

GUE/NGL

UEN-gruppen hade inte undertecknat förslaget till gemensam resolution.
Begäran om omröstning med namnupprop
PPE-DE: slutomröstning om det gemensamma resolutionsförslaget
Verts/ALE: punkt 3, slutomröstning om det gemensamma resolutionsförslaget

15. Genetiskt modifierade grödor
Betänkande: GRAEFE ZU BARINGDORF (A5-0465/2003)

Avser

ÄF nr

Från

punkt 3

2

ELDR

efter punkt 7

3

EDD

ONU etc

delad
1/ONU

-

84, 327, 8

-

76, 338, 8

222, 166, 34

2
4

EDD

delad
1/ONU
2

punkt 9

originaltexten

ONU

+

punkt 14

originaltexten

särsk.

+

skäl B

originaltexten

delad
1

+

2

+
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Avser

Från

ONU etc

Omröstning

ONU/EO — anmärkningar

originaltexten

ONU

+

383, 27, 8

ÄF nr

skäl E
skäl F

1

ELDR

Omröstning: resolutionen (i sin helhet)

ONU

+

327, 52, 34

Begäran om omröstning med namnupprop
Verts/ALE: ÄF 3 [första delen], 4 [första delen]
GUE/NGL: slutomröstning
EDD: skäl E, punkt 9
Begäran om särskild omröstning
ELDR: punkterna 9, 14
Begäran om delad omröstning
Verts/ALE
ÄF 3
Första delen: ”Europaparlamentet uppmanar kommissionen … GMO-producerande jordbrukarens sida”
Andra delen: ”En medlemsstat skall … vid ett EU-rådsmöte”
ÄF 4
Första delen: ”Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ålägga … GMO-producerande jordbrukarens
sida”
Andra delen: ”En medlemsstat skall kunna … EU-rådsmöte”
EDD
skäl B
Första delen: hela texten utom orden ”storskalig”
Andra delen: detta ord

16. Effekterna av diskriminering av personer med multipel skleros
Betänkande: AALTONEN (A5-0451/2003)
ÄF nr

Från

efter punkt 2

2

Verts/ALE

+

punkt 4

originaltexten

+

ändrat muntligen

punkt 9

originaltexten

+

ändrat muntligen

punkt 11

originaltexten

+

ändrat muntligen

Verts/ALE

+

efter punkt 11

3

ONU etc

Omröstning

ONU/EO — anmärkningar

Avser
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Avser

ÄF nr

Från

ONU etc

Omröstning

ONU/EO — anmärkningar

punkt 13

originaltexten

+

ändrat muntligen

punkt 15

originaltexten

+

ändrat muntligen

Verts/ALE

+

cons P

1
Omröstning: resolutionen (i sin helhet)

ONU

+

340, 0, 4

Begäran om omröstning med namnupprop
PPE-DE: slutomröstning
Övrigt
AALTONEN hade föreslagit ett muntligt ändringsförslag till punkterna 4, 9, 11, 13, 15, syftande till att
lägga till orden ”multipel skleros och andra liknande sjukdomar”. Talmannen konstaterade att ingen
motsatte sig det muntliga ändringsförslaget som därmed införlivades.

17. Georgien
Resolutionsförslag: B5-0547, 0550, 0554, 0556, 0560 och 0566/2003
Avser

ÄF nr

Från

ONU etc

Omröstning

ONU/EO — anmärkningar

gemenamt resolutionsförslag RC5-0547/2003
(PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL, EDD, DUPUIS m.fl.)
efter punkt 2

3

GUE/NGL

efter punkt 10

2

PSE

efter skäl F

1

PSE

Omröstning: resolutionen (i sin helhet)

EO

resolutionsförslag från de politiska grupperna
ELDR

B5-0550/2003

PSE

B5-0554/2003

EDD

B5-0556/2003

GUE/NGL

B5-0560/2003

Verts/ALE

B5-0566/2003

PPE-DE

Begäran om omröstning med namnupprop
PPE-DE: slutomröstning om det gemensamma resolutionsförslaget

25, 35, 1

ONU

B5-0547/2003

-

+

61, 1, 0
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18. Filippinerna: Upphävande av moratorium för dödsstraff
Resolutionsförslag: B5-0545, 0551, 0557, 0562, 0567 och 0569/2003
Avser

ÄF nr

Från

ONU etc

Omröstning

ONU/EO — anmärkningar

gemensamt resolutionsförslage RC5-0545/2003
(PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL)
Omröstning: resolutionen (i sin helhet)

+

resolutionsförslag från de politiska grupperna
B5-0545/2003

ELDR

B5-0551/2003

PSE

B5-0557/2003

GUE/NGL

B5-0562/2003

Verts/ALE

B5-0567/2003

PPE-DE

B5-0569/2003

UEN

19. Moldavien
Resolutionsförslag: B5-0546, 0555, 0558, 0559, 0561 och 0568/2003
Avser

ÄF nr

Från

ONU etc

Omröstning

gemensamt resolutionsförslag RC5-0546/2003
(PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, EDD)
Omröstning: resolutionen (i sin helhet)

+

resolutionsförslag från de politiska grupperna
B5-0546/2003

ELDR

B5-0555/2003

EDD

B5-0558/2003

GUE/NGL

B5-0559/2003

PSE

B5-0561/2003

Verts/ALE

B5-0568/2003

PPE-DE

ONU/EO — anmärkningar
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BILAGA II
OMRÖSTNINGSRESULTAT MED NAMNUPPROP
Förslag till budget 2004
Block 2
Ja-röster: 59
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie,
Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Koulourianos,
Krivine, Manisco, Marset Campos, Meijer, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman,
Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz
PPE-DE: Callanan, Chichester, Deva, Foster, García-Orcoyen Tormo, Goodwill, Helmer, Kirkhope, Parish,
Purvis, Sturdy, Tannock, Twinn, Van Orden
PSE: Hoff, Savary, Sornosa Martínez, Tsatsos
Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Isler Béguin, Lannoye, Lipietz, McKenna, Piétrasanta, Rod
Nej-röster: 406
EDD: Abitbol, Bernié, Blokland, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro,
Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton
Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt,
Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson
NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud,
Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Martinez, Souchet, Stirbois, Turco
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi,
Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn,
Brienza, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet,
Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Ferber,
Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, Garriga Polledo,
Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman,
Grosch, Grossetête, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García,
Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert,
Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne,
Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, MatikainenKallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar,
Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack,
Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl,
Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer,
Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet,
Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Trakatellis, Valdivielso
de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo,
von Wogau, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira
Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop,
Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig,
Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball,
Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler,
Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen,
Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin
Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle,
Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole,
Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, RothBehrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid
Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt,
Titley, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead,
Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

15.4.2004

15.4.2004

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 91 E/565
Torsdag 18 december 2003

UEN: Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Mussa, Nobilia, Ó
Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian,
Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lucas, MacCormick,
Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes,
Voggenhuber, Wyn
Nedlagda röster: 7
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
GUE/NGL: Krarup, Modrow
PSE: Dehousse
Verts/ALE: Schörling
Förslag till budget 2004
Ändringsförslag 376, andra delen
Ja-röster: 380
EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu,
Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro,
Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton
Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt,
Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson
NI: Beysen, Garaud, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi,
Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn,
Brienza, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo,
Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover,
Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou,
Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles GilDelgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch,
Grossetête, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García,
Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert,
Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen,
Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens,
Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort,
Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja
Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering,
Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig,
Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt,
Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy,
Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela
Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, WenzelPerillo, von Wogau, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira
Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González,
Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt,
Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist
Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo,
Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler,
Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann
Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle,
Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole,
Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, RothBehrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele,
Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann,
Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker,
Volcic, Walter, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
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UEN: Berlato, Bigliardo, Caullery, Marchiani, Mussa, Nobilia, Pasqua, Thomas-Mauro, Turchi
Nej-röster: 89
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie,
Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Koulourianos,
Krarup, Krivine, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi,
Schmid Herman, Sjöstedt, Vachetta, Wurtz
NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Martinez, Stirbois, Turco
PSE: Mendiluce Pereiro
UEN: Collins, Crowley, Hyland, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit,
Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer,
Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román,
Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber,
Wyn
Nedlagda röster: 4
NI: Berthu, Souchet
PSE: Martin Hans-Peter
UEN: Camre
Betänkande Mulder/Gill A5-0473/2003
Punkt 1
Ja-röster: 429
EDD: Abitbol, Blokland, Coûteaux, van Dam, Kuntz
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro,
Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton
Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx,
Thors, Virrankoski, Watson
GUE/NGL: Fraisse
NI: Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Hager, Ilgenfritz,
Kronberger, de La Perriere, Souchet, Turco
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi,
Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn,
Brienza, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo,
Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover,
Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou,
Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles GilDelgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch,
Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar,
Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler,
Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure,
Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini,
Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad,
Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta,
Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de
Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon,
Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner,
Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis,
Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, VidalQuadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling,
Zissener
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PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira
Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González,
Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt,
Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist
Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo,
Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler,
Kuckelkorn, Kuhne, Lalumière, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika,
Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez
del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano,
O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez
Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco,
Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto,
Stihler, Stockmann, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Trentin, Tsatsos, Valenciano MartínezOrozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain,
Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit,
Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer,
Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román,
Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber,
Wyn
Nej-röster: 46
EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie,
Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Krarup,
Krivine, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Scarbonchi, Schmid
Herman, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Martinez, Stirbois
PPE-DE: Xarchakos
UEN: Camre
Nedlagda röster: 5
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
GUE/NGL: Puerta
PSE: Martin Hans-Peter
Betänkande Mulder/Gill A5-0473/2003
Ändringsförslag 1, första delen
Ja-röster: 203
EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, SaintJosse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro,
Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton
Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt,
Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie,
Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Koulourianos,
Krarup, Krivine, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi,
Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz
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NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de
La Perriere, Martinez, Souchet, Stirbois
PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld,
Chichester, Deprez, Deva, Dover, Foster, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Harbour, Helmer, Inglewood,
Khanbhai, Kirkhope, Matikainen-Kallström, Parish, Perry, Posselt, Purvis, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck,
Stevenson, Sturdy, Tannock, Twinn, Van Orden, Wachtmeister
PSE: van den Berg, Bowe, Corbett, Corbey, De Keyser, El Khadraoui, Ford, Gill, Honeyball, Howitt, Hughes,
van Hulten, Karlsson, Kinnock, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Marinho, Martin David
W., Mendiluce Pereiro, Miller, Moraes, Murphy, Myller, O'Toole, Rothley, Savary, Simpson, Skinner, Sousa
Pinto, Stihler, Thorning-Schmidt, Titley, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit,
Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Jonckheer, Lagendijk, Lambert,
Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de
Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Nej-röster: 270
NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Turco
PPE-DE: Almeida Garrett, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de
Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Brienza, Camisón Asensio, Cardoso, Cocilovo,
Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo,
Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, GarcíaOrcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça
Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar,
Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, KeppelhoffWiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet,
Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin
Hugues, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler,
Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez
Álvarez, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez
de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schierhuber, Schleicher,
Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Stockton, Sudre,
Suominen, Tajani, Theato, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen,
de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis,
Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berger, Bösch,
Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i
Naval, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot,
Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen,
Hoff, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann,
Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Malliori, Mann Erika, Martínez
Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage,
Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard,
Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco,
Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Sornosa Martínez, Souladakis, Stockmann, Swoboda, Theorin, Torres
Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Zorba
UEN: Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Mussa, Nobilia, Ó
Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Nedlagda röster: 4
PSE: Casaca, Dehousse, Martin Hans-Peter, Zrihen

15.4.2004

15.4.2004

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 91 E/569
Torsdag 18 december 2003

Betänkande Mulder/Gill A5-0473/2003
Resolution

Ja-röster: 410
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro,
Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton
Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt,
Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson
NI: Beysen, Hager, Ilgenfritz, Kronberger
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi,
Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn,
Brienza, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo,
Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover,
Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou,
Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles GilDelgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch,
Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar,
Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler,
Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure,
Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini,
Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad,
Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander,
Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà,
Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya,
Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber,
Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel,
Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de
Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto,
Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira
Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González,
Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt,
Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist
Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo,
Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler,
Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann
Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro,
Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano,
Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard,
Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez
del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler,
Stockmann, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano
Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e
Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit,
Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer,
Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta,
Piétrasanta, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Nej-röster: 65
EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz,
Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk
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GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie,
Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Koulourianos,
Krarup, Krivine, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Scarbonchi, Schmid
Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, de La
Perriere, Martinez, Souchet, Stirbois, Turco
PSE: Schmid Gerhard
UEN: Camre
Nedlagda röster: 10
GUE/NGL: Puerta
NI: Berthu, Borghezio, Garaud
PSE: Martin Hans-Peter
UEN: Marchiani, Pasqua
Verts/ALE: McKenna, Rod, Schörling
Betänkande Podesta A5-0434/2003
Punkt 27
Ja-röster: 387
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro,
Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder,
Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt,
Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson
GUE/NGL: Fraisse
NI: Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, Turco
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi,
Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn,
Bremmer, Brienza, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester,
Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn,
Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Folias, Foster, Fourtou,
Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles GilDelgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch,
Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Herranz García,
Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai,
Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner,
Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues,
Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar,
Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco
Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk,
Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca
Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen,
Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen,
Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna,
Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos, Zabell,
Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero,
Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Duin, El
Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach,
Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari,
Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann,
Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, McAvan,
McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis,
Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage,
Moraes, Murphy, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets,
Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos
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Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa
Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres
Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead,
Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Berlato, Bigliardo, Muscardini, Mussa, Segni, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene,
Echerer, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lipietz,
MacCormick, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, de Roo, Rühle, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber
Nej-röster: 73
EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz,
Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah,
Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Jové Peres, Koulourianos, Krarup,
Krivine, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Scarbonchi, Schmid
Herman, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Martinez, Souchet, Stirbois
PSE: Martin Hans-Peter
UEN: Camre, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Ó Neachtain, Pasqua, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Ahern, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Schörling, Schroedter, Wyn
Nedlagda röster: 11
GUE/NGL: Herzog, Puerta
NI: Ilgenfritz, Kronberger
PPE-DE: Sacrédeus
PSE: Lund, Myller
UEN: Queiró
Verts/ALE: Evans Jillian, Mayol i Raynal, Rod
Betänkande Podesta A5-0434/2003
Punkt 30
Ja-röster: 371
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro,
Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder,
Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte,
Schmidt, Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson
GUE/NGL: Fraisse
NI: Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Turco
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi,
Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn,
Bremmer, Brienza, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester,
Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn,
Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Folias, Foster, Fourtou,
Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles GilDelgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch,
Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Herranz García,
Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai,
Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner,
Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues,
Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo
Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa,
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Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt,
Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca
Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder
Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre,
Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela SuanzesCarpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos,
Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero,
Ceyhun, Colom i Naval, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Duin, El
Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach,
Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado,
Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler,
Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, Lund, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martínez
Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de
Lage, Myller, Napoletano, Napolitano, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard,
Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco,
Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda,
Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic,
Walter, Weiler, Wiersma, Zorba, Zrihen
UEN: Berlato, Bigliardo, Muscardini, Mussa, Segni, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Dhaene, Echerer, Evans
Jillian, Ferrández Lezaun, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lannoye, Lipietz,
MacCormick, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes,
Voggenhuber, Wyn

Nej-röster: 66
EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz,
Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie,
Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Jové Peres, Koulourianos, Krarup, Krivine,
Manisco, Marset Campos, Meijer, Naïr, Papayannakis, Patakis, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka,
Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, de La Perriere, Martinez, Souchet,
Stirbois
PPE-DE: Sacrédeus
PSE: Paasilinna
UEN: Camre, Marchiani, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro
Verts/ALE: Lambert, Schörling

Nedlagda röster: 33
GUE/NGL: Herzog, Puerta
NI: Borghezio, Ilgenfritz, Kronberger
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PSE: Corbett, Ford, Hoff, Honeyball, Howitt, Kinnock, McAvan, McCarthy, McNally, Martin David W.,
Martin Hans-Peter, Miller, Moraes, Murphy, O'Toole, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Whitehead, Wynn
UEN: Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Ó Neachtain, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Mayol i Raynal
Betänkande Podesta A5-0434/2003
Resolution
Ja-röster: 385
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro,
Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Malmström, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Nordmann,
Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt, Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson
GUE/NGL: Fraisse
NI: Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, Ilgenfritz, Kronberger,
Turco
PPE-DE: Almeida Garrett, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona
de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer,
Brienza, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet,
Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles,
Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo,
García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka,
Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis,
Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle,
Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola,
Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas,
Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad,
Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà,
Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya,
Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher,
Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Stevenson, Stockton,
Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela
Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos, Zabell,
Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero,
Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel,
Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante,
Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt,
van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler,
Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen,
Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez,
Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de
Lage, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos,
Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries,
dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa
Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres
Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead,
Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Berlato, Bigliardo, Muscardini, Mussa, Segni, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Dhaene, Echerer,
Ferrández Lezaun, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lannoye, Lipietz,
MacCormick, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen,
Staes, Voggenhuber, Wyn
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Nej-röster: 66
EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz,
Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie,
Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Jové Peres, Koulourianos, Krarup, Krivine,
Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Scarbonchi, Schmid Herman,
Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Martinez, Souchet, Stirbois
PPE-DE: Arvidsson, Cederschiöld, Grönfeldt Bergman, Stenmarck, Wachtmeister
PSE: Gill, Martin Hans-Peter
UEN: Marchiani, Pasqua
Nedlagda röster: 26
ELDR: Maaten, Manders, Mulder, Sanders-ten Holte
GUE/NGL: Herzog, Puerta
PPE-DE: Helmer, Montfort, Pastorelli, Sacrédeus
UEN: Camre, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Evans Jillian, Lambert, Lucas, McKenna, Rod, Schörling, Turmes
Betänkande Costa A5-0475/2003
Gemensamt förslag
Ja-röster: 348
EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro,
Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder,
Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte,
Schmidt, Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson
GUE/NGL: Blak
NI: Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, de La Perriere, Souchet,
Turco
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de
Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bremmer, Brienza, Callanan, Camisón Asensio,
Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, De
Veyrac, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Folias, Fourtou, Friedrich,
Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase,
Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, GutiérrezCortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hortefeux, Inglewood,
Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad,
Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Maat, McCartin, Mann Thomas,
Marini, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur,
Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Piscarreta, Podestà,
Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Salafranca
Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet,
Sommer, Stauner, Stenmarck, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis,
Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto,
Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
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PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Bowe, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i
Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Duin, El
Khadraoui, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels,
Görlach, Guy-Quint, Haug, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni,
Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock,
Koukiadis, Krehl, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori,
Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez
del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano,
O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos,
Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schulz, Simpson, Skinner,
Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres
Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Volcic, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba,
Zrihen
UEN: Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó
Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Nej-röster: 102
EDD: Abitbol
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Brie,
Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Koulourianos,
Krarup, Krivine, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi,
Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Hager, Ilgenfritz, Kronberger
PPE-DE: Karas, Lulling, Rack, Rübig, Sacrédeus, Schierhuber, Stenzel
PSE: Berger, Bösch, Bullmann, Ettl, Hänsch, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lund, Mann Erika, Martin Hans-Peter,
Prets, Roth-Behrendt, Scheele, Schmid Gerhard, Swoboda, Van Lancker, Walter
UEN: Camre
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit,
Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer,
Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román,
Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber,
Wyn
Nedlagda röster: 32
EDD: Andersen, Bonde, Coûteaux, Kuntz, Sandbæk
NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gorostiaga Atxalandabaso, Martinez, Stirbois
PPE-DE: Atkins, Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Chichester, Deva, Dover, Elles, Foster,
Harbour, Helmer, Khanbhai, Kirkhope, Marques, Perry, Purvis, Scallon, Stevenson
PSE: Gröner
Betänkande Lisi A5-0464/2003
Gemensamt förslag
Ja-röster: 467
EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu,
Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro,
Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder,
Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte,
Schmidt, Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson
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GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello
Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Krivine, Manisco, Marset
Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka,
Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, de La Perriere,
Martinez, Souchet, Stirbois
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi,
Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn,
Bremmer, Brienza, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester,
Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Dover,
Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler,
Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel,
Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines,
Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux,
Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope,
Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne,
Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, MatikainenKallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar,
Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco
Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk,
Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus,
Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt,
Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy,
Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela
Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau,
Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira
Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González,
Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt,
Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist
Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns,
Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler,
Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann
Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega,
Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy,
Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath,
Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo
Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis,
Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin,
Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn,
Zorba, Zrihen
UEN: Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia,
Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit,
Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer,
Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta,
Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Nej-röster: 4
EDD: Abitbol
PPE-DE: Deva, Foster, Helmer
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Nedlagda röster: 13
GUE/NGL: Alyssandrakis, Bordes, Cauquil, Krarup, Patakis
NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, Kronberger, Turco
B5-0535/2003 — Regeringskonferensen
Skäl D
Ja-röster: 128
EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse
ELDR: Boogerd-Quaak, van den Bos
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron,
Di Lello Finuoli, Figueiredo, Fraisse, Jové Peres, Koulourianos, Krivine, Marset Campos, Modrow, Naïr,
Papayannakis, Patakis, Scarbonchi, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, de La Perriere, Martinez, Souchet,
Stirbois
PPE-DE: Atkins, Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover,
Elles, Foster, Goodwill, Harbour, Helmer, Inglewood, Khanbhai, Kirkhope, Lamassoure, Nicholson, Parish,
Perry, Purvis, Scallon, Stevenson, Stockton, Sturdy, Tannock, Twinn, Van Orden
PSE: Casaca, Lund, Savary
UEN: Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó
Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit,
Dhaene, Echerer, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk,
Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta,
Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber
Nej-röster: 331
EDD: Belder, Blokland, van Dam
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm,
Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann,
Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors,
Virrankoski, Watson
NI: Beysen, Ilgenfritz, Kronberger
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de
Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bremmer, Brienza, Camisón Asensio, Cardoso,
Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac,
Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler,
Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel,
Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne,
Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, JeanPierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Langen,
Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques,
Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur,
Montfort, Morillon, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa,
Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk,
Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca
Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen,
Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Trakatellis,
Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister,
Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
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PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Cercas, Cerdeira Morterero,
Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop
Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt,
Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist
Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns,
Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler,
Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika,
Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce
Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Myller,
Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay,
Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo
Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto,
Stihler, Stockmann, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos,
Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba,
Zrihen
UEN: Camre, Segni
Nedlagda röster: 22
EDD: Andersen
GUE/NGL: Eriksson, Frahm, Herzog, Krarup, Manisco, Meijer, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka,
Seppänen, Sjöstedt
NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Turco
PSE: Hoff
Verts/ALE: Evans Jillian, Wyn
B5-0535/2003 — Regeringskonferensen
Resolution
Ja-röster: 58
EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Coûteaux, van Dam, Kuntz
NI: Berthu, Garaud, de La Perriere, Souchet
PPE-DE: Atkins, Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover,
Elles, Foster, Goodwill, Harbour, Helmer, Inglewood, Khanbhai, Kirkhope, Nicholson, Parish, Perry, Purvis,
Scallon, Stevenson, Stockton, Sturdy, Tannock, Twinn, Van Orden
PSE: Hazan, Lund, Myller, Thorning-Schmidt
UEN: Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain,
Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi
Nej-röster: 371
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm,
Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann,
Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors,
Virrankoski, Watson
GUE/NGL: Alyssandrakis, Fraisse, Herzog, Patakis, Puerta, Vinci
NI: Beysen, Ilgenfritz
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PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de
Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bremmer, Brienza, Camisón Asensio, Cardoso,
Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac,
Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler,
Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel,
Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne,
Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, JeanPierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola,
Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann
Thomas, Marini, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad,
Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering,
Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig,
Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schierhuber, Schleicher, Schmitt,
Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen,
Tajani, Theato, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas,
Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling,
Zissener
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira
Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González,
Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt,
Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen,
Hoff, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis,
Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière,
Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin
Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle,
Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna,
Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt,
Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid
Gerhard, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda,
Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler,
Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Camre, Segni
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit,
Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer,
Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román,
Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber,
Wyn
Nedlagda röster: 49
EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse
ELDR: Boogerd-Quaak, van den Bos
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson,
Figueiredo, Frahm, Jové Peres, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow,
Naïr, Papayannakis, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Wurtz
NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della
Atxalandabaso, Hager, Kronberger, Martinez, Stirbois, Turco

Vedova,

Dillen,

Dupuis,

Gorostiaga

Gemensam resolution — B5-0573/2003 — Regeringskonferensen
Resolution
Ja-röster: 344
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro,
Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder,
Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte,
Schmidt, Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson
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NI: Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Turco
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bayona de
Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bremmer, Brienza, Camisón Asensio,
Cederschiöld, Cocilovo, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Doorn,
Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote
Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel,
Gomolka, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar,
Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt,
Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese,
Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström,
Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò,
Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Podestà,
Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing,
Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schierhuber, Schleicher, Schmitt,
Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen,
Tajani, Theato, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas,
Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling,
Zissener
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira
Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop,
Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig,
Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball,
Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis,
Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière,
Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez
Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller,
Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella,
Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure,
Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Simpson, Skinner, Sornosa
Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos,
Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba
UEN: Bigliardo, Segni
Verts/ALE: Aaltonen, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández
Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Lagendijk, Lambert, MacCormick, Piétrasanta, de Roo, Rühle,
Schroedter, Staes, Voggenhuber, Wyn
Nej-röster: 115
EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz,
Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie,
Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Jové Peres, Koulourianos, Krarup,
Krivine, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman,
Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Martinez, Souchet, Stirbois
PPE-DE: Atkins, Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover,
Elles, Foster, Goodwill, Harbour, Helmer, Inglewood, Khanbhai, Kirkhope, Nicholson, Parish, Perry, Purvis,
Scallon, Stevenson, Stockton, Sturdy, Tannock, Twinn, Van Orden
PSE: Dehousse, De Keyser, Ferreira, Lund, Martin Hans-Peter, Schmid Gerhard, Zrihen
UEN: Berlato, Camre, Marchiani, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro
Verts/ALE: Ahern, Boumediene-Thiery, Celli, Isler Béguin, Jonckheer, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna,
Onesta, Rod, Schörling, Sörensen, Turmes
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Nedlagda röster: 23
GUE/NGL: Herzog, Papayannakis
NI: Borghezio
PPE-DE: Bastos, Cardoso, Coelho, Gouveia, Graça Moura, Lisi, Montfort, Pacheco Pereira, Piscarreta
PSE: Swoboda
UEN: Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Mayol i Raynal
Betänkande Sommer A5-0435/2003
Ändringsförslag 3
Ja-röster: 466
EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro,
Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Newton
Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt,
Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron,
Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Krarup, Manisco,
Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schröder Ilka, Seppänen,
Sjöstedt, Vinci, Wurtz
NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud,
Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Martinez, Souchet, Stirbois, Turco
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bastos,
Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn,
Bremmer, Brienza, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester,
Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn,
Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Folias, Foster, Fourtou,
Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel,
Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines,
Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi,
Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai,
Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner,
Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues,
Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo
Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa,
Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt,
Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus,
Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt,
Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy,
Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela
Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau,
Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval,
Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui,
Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach,
Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari,
Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis,
Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy,
McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega,
Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Myller,
Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay,
Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo
Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa
Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin,
Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba,
Zrihen
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UEN: Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó
Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit,
Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer,
Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román,
Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber,
Wyn
Nej-röster: 6
EDD: Belder, Blokland, van Dam
GUE/NGL: Bordes, Cauquil
PPE-DE: Banotti
Nedlagda röster: 5
EDD: Abitbol
GUE/NGL: Krivine, Vachetta
PSE: Martin Hans-Peter
UEN: Camre
Betänkande Sommer A5-0435/2003
Ändringsförslag 37
Ja-röster: 213
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
ELDR: Davies, Duff
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli,
Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Marset
Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka,
Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger
PPE-DE: Ebner, Ferri, Karas, Rack, Rübig, Schierhuber, Stenzel, Vlasto
PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch,
Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse,
De Keyser, De Rossa, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira,
Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hedkvist
Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou,
Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne,
Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho,
Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle,
Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole,
Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, RothBehrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele,
Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann,
Swoboda, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker,
Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit,
Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer,
Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román,
Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber
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Nej-röster: 249
EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, De Clercq, Di Pietro, Flesch,
Gasòliba i Böhm, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn,
Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx,
Thors, Virrankoski, Watson
GUE/NGL: Blak, Bordes, Cauquil
NI: Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Hager, Ilgenfritz, de La
Perriere, Souchet, Turco
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi,
Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn,
Bremmer, Brienza, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester,
Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn,
Dover, Doyle, Elles, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, GarcíaOrcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill,
Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour,
Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood,
Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle,
Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling,
Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer
Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson,
Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish,
Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, QuisthoudtRowohl, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer,
Santini, Sartori, Scallon, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer,
Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis,
Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas,
Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
UEN: Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia,
Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Nedlagda röster: 11
GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis
NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Martinez, Stirbois
PSE: Adam, Hänsch, Martin Hans-Peter, Poos
Betänkande Sommer A5-0435/2003
Ändringsförslag 38
Ja-röster: 220
EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Kuntz, Sandbæk
ELDR: Boogerd-Quaak
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli,
Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Krarup, Manisco, Marset Campos,
Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen,
Sjöstedt, Vinci, Wurtz
NI: Berthu, Claeys, Dillen, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, de La Perriere, Martinez, Souchet,
Stirbois
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PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch,
Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey,
Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava,
Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, GuyQuint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni,
Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl,
Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally,
Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce
Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Myller,
Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay,
Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo
Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis,
Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin,
Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba,
Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene,
Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer,
Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román,
Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber,
Wyn
Nej-röster: 244
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm,
Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann,
Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors,
Virrankoski, Watson
GUE/NGL: Blak, Bordes, Cauquil
NI: Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Hager, Ilgenfritz, Turco
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi,
Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn,
Bremmer, Brienza, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester,
Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn,
Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou,
Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel,
Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines,
Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi,
Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai,
Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner,
Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues,
Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo
Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa,
Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt,
Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus,
Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt,
Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy,
Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela
Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau,
Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
UEN: Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia,
Ó Neachtain, Queiró, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Nedlagda röster: 14
EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse
GUE/NGL: Alyssandrakis, Krivine, Patakis, Vachetta
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NI: Borghezio
PSE: Adam, Martin Hans-Peter
UEN: Ribeiro e Castro
Betänkande Zimmerling A5-0431/2003
Ändringsförslag 5
Ja-röster: 75
GUE/NGL: Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron,
Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Krarup,
Krivine, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid
Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Gorostiaga Atxalandabaso
PSE: Dehousse, Leinen, Marinho
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Dhaene, Echerer,
Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert,
Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de
Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn
Nej-röster: 389
EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz,
Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro,
Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder,
Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte,
Schmidt, Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson
NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Martinez, Stirbois
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi,
Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn,
Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo,
Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover,
Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou,
Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel,
Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines,
Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi,
Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai,
Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen,
Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens,
Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort,
Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander,
Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà,
Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya,
Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schleicher, Schmitt,
Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy,
Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna,
Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos, Zabell,
Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey,
De Keyser, De Rossa, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira,
Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint,
Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado,
Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler,
Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika,
Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle,
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Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole,
Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, RothBehrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele,
Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann,
Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano MartínezOrozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia,
Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Nedlagda röster: 10
NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Souchet, Turco
PPE-DE: Schierhuber
PSE: Martin Hans-Peter
Betänkande Zimmerling A5-0431/2003
Ändringsförslag 10, första delen
Ja-röster: 460
EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz,
Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro,
Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder,
Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte,
Schmidt, Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson
GUE/NGL: Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello
Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco,
Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman,
Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager,
Ilgenfritz, Kronberger, Turco
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi,
Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn,
Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo,
Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover,
Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou,
Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel,
Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines,
Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi,
Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope,
Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet,
Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin
Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon,
Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja
Arburúa, Pacheco Pereira, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt,
Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus,
Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt,
Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre,
Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen,
van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis,
Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval,
Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui,
Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach,
Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari,
Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis,
Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy,
McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega,
Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Myller,
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Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay,
Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo
Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto,
Stihler, Stockmann, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos,
Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba,
Zrihen
UEN: Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó
Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit,
Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer,
Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta,
Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn
Nej-röster: 8
NI: Berthu, Claeys, Dillen, de La Perriere, Martinez, Stirbois
PSE: Garot, Savary
Nedlagda röster: 6
GUE/NGL: Bordes, Cauquil
NI: Borghezio, Souchet
PSE: Martin Hans-Peter
UEN: Camre
Betänkande Zimmerling A5-0431/2003
Ändringsförslag 10, andra delen
Ja-röster: 350
EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Kuntz, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch,
Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Nordmann,
Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Watson
NI: Beysen, Garaud, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi,
Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn,
Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho,
Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner,
Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler,
García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka,
Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne,
Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux,
Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope,
Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet,
Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin
Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon,
Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja
Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Podestà, Poettering, Posselt,
Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus,
Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt,
Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre,
Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen,
van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis,
Zappalà, Zimmerling, Zissener
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PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger,
Bösch, Bowe, Campos, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Rossa, Dührkop
Dührkop, Ettl, Färm, Fava, Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hänsch,
Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns,
Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne,
Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W.,
Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos,
Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Piecyk, Pittella, Poos,
Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Sacconi, Sandberg-Fries, dos
Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez,
Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques,
Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn
UEN: Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó
Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi
Nej-röster: 111
EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron,
Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Krarup,
Krivine, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid
Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martinez,
Stirbois, Turco
PSE: Berès, Carlotti, Colom i Naval, De Keyser, Désir, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ferreira, Fruteau,
Garot, Gillig, Guy-Quint, Hazan, Lalumière, Paasilinna, Poignant, Rocard, Roure, Savary, Van Lancker,
Zorba, Zrihen
UEN: Segni
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit,
Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer,
Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta,
Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn
Nedlagda röster: 8
GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis
NI: Berthu, Borghezio, Souchet
PSE: Lage, Martin Hans-Peter
UEN: Camre
Betänkande Zimmerling A5-0431/2003
Resolution
Ja-röster: 415
EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro,
Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder,
Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte,
Schmidt, Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello
Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Manisco, Marset Campos,
Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen,
Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz
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NI: Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager,
Ilgenfritz, Kronberger, Turco
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona
de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, BushillMatthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet,
Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles,
Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, GarcíaOrcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill,
Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour,
Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, JeanPierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, KratsaTsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat,
McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer HansPeter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler,
Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli,
Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack,
Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer,
Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet,
Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato,
Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto,
Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger,
Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett,
Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl,
Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner,
Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni,
Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl,
Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally,
Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce
Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano,
O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez
Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco,
Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto,
Stihler, Stockmann, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos,
Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba,
Zrihen
UEN: Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain,
Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: MacCormick, Nogueira Román

Nej-röster: 45
EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Coûteaux, van Dam, Kuntz
NI: Berthu, Claeys, Dillen, de La Perriere, Martinez, Stirbois
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer,
Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert,
Lannoye, Lucas, McKenna, Mayol i Raynal, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter,
Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Nedlagda röster: 11
GUE/NGL: Alyssandrakis, Bordes, Cauquil, Krarup, Krivine, Patakis
NI: Borghezio, Souchet
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PSE: Martin Hans-Peter
UEN: Camre, Caullery
Betänkande Stevenson A5-0459/2003
Ändringsförslag 4-5
Ja-röster: 95
EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro,
Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder,
Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte,
Schmidt, Sterckx, Virrankoski, Watson
GUE/NGL: Blak, Eriksson, Frahm, Fraisse, Krarup, Meijer, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt
NI: Bonino, Dupuis, Garaud
PPE-DE: Deva, Dover, Foster, Helmer, Perry
PSE: van den Berg, Casaca, Kreissl-Dörfler, Lund, Mendiluce Pereiro, Skinner, Wiersma, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Dhaene, Echerer,
Evans Jillian, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas,
MacCormick, McKenna, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter,
Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber
Nej-röster: 332
EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Boudjenah, Brie, Caudron, Di
Lello Finuoli, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Krivine, Manisco, Marset Campos, Modrow,
Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schröder Ilka, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Berthu, Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Souchet
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar,
Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bremmer, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo,
Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Doyle, Ebner,
Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Garriga
Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt
Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar,
Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert,
Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet,
Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin
Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon,
Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa,
Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis,
Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca
Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen,
Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Trakatellis, Varela
Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau,
Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, Berger, Bösch,
Bowe, Campos, Carlotti, Carrilho, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, De Rossa, Désir, Dührkop
Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt,
Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist
Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou,
Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière,
Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez,
Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Moraes, Murphy,
Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath,
Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos,
Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schulz, Simpson, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler,
Stockmann, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano MartínezOrozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wynn, Zorba
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UEN: Berlato, Bigliardo, Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain,
Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Ferrández Lezaun, Mayol i Raynal
Nedlagda röster: 30
ELDR: Thors
NI: Borghezio, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Martinez, Stirbois, Turco
PPE-DE: Atkins, Bowis, Bradbourn, Callanan, Chichester, Goodwill, Harbour, Khanbhai, Kirkhope,
Nicholson, Parish, Scallon, Stockton, Sturdy, Tannock, Twinn, Van Orden
PSE: Dehousse, Martin Hans-Peter
UEN: Camre
Betänkande Stevenson A5-0459/2003
Resolution
Ja-röster: 341
EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse
ELDR: Gasòliba i Böhm
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Boudjenah, Brie, Caudron, Di
Lello Finuoli, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Manisco, Marset Campos, Modrow,
Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Martinez,
Souchet, Stirbois
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar,
Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bremmer, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo,
Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Doyle, Ebner,
Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Garriga
Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt
Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi,
Hortefeux, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Koch,
Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese,
Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, MatikainenKallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar,
Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira,
Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl,
Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer,
Santini, Sartori, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer,
Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Trakatellis, Varela SuanzesCarpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos,
Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, Berger, Bowe,
Campos, Carlotti, Carrilho, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, De Keyser, De Rossa, Désir, Dührkop
Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt,
Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist
Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou,
Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière,
Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin HansPeter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez
Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna,
Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt,
Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz,
Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, ThorningSchmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter,
Weiler, Whitehead, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Berlato, Camre, Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain,
Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi
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Verts/ALE: Ferrández Lezaun, Graefe zu Baringdorf, Mayol i Raynal
Nej-röster: 101
EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro,
Duff, Flesch, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn,
Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx,
Virrankoski, Watson
GUE/NGL: Blak, Eriksson, Frahm, Krarup, Meijer, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt
PPE-DE: Bradbourn, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Foster, Goodwill, Harbour, Helmer, Inglewood,
Nicholson, Pack, Parish, Perry, Scallon, Sturdy, Tannock, Twinn, Van Orden
PSE: van den Berg, Casaca, Kreissl-Dörfler, Wiersma
UEN: Segni
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Dhaene, Echerer,
Evans Jillian, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Nogueira
Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes,
Voggenhuber, Wyn
Nedlagda röster: 14
ELDR: Thors
GUE/NGL: Krivine
NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Turco
PPE-DE: Atkins, Bowis, Khanbhai
PSE: Bösch, Dehousse
Gemensam resolution — B5-0570/2003 — Europeiska rådets möte
Ändringsförslag 3
Ja-röster: 286
EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz,
Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Davies, De Clercq, Duff, Flesch,
Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton
Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt,
Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson
GUE/NGL: Vachetta
NI: Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Hager, Ilgenfritz,
Martinez, Souchet, Stirbois, Turco
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo,
Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Bushill-Matthews,
Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cushnahan, Daul, Deprez, De
Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández
Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles
Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch,
Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi,
Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai,
Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen,
Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens,
Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort,
Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander,
Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà,
Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya,
Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber,
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Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel,
Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela SuanzesCarpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos,
Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Dehousse, Marinho, Medina Ortega
UEN: Berlato, Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró,
Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit,
Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk,
Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta,
Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn
Nej-röster: 166
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron,
Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Jové Peres, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco,
Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka,
Seppänen, Vinci, Wurtz
NI: Gorostiaga Atxalandabaso
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval,
Corbett, Corbey, De Keyser, De Rossa, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl,
Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach,
Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hoff, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo
Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, KreisslDörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori,
Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle,
Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole,
Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, RothBehrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid
Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann,
Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van
Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Camre
Nedlagda röster: 7
GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis
NI: Borghezio, Kronberger
PPE-DE: Cocilovo
PSE: Martin Hans-Peter
Verts/ALE: Jonckheer
Gemensam resolution — B5-0570/2003 — Europeiska rådets möte
Ändringsförslag 5
Ja-röster: 209
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
ELDR: Andreasen, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch,
Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton
Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt,
Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson
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GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Caudron, Di Lello Finuoli,
Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Jové Peres, Koulourianos, Manisco, Marset Campos, Meijer, Naïr,
Papayannakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Turco
PPE-DE: Atkins, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Ferrer, Ferri, Foster, Goodwill, Harbour, Helmer,
Inglewood, Khanbhai, Perry, Sturdy, Van Orden
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey,
Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford,
Garot, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Guy-Quint, Hänsch, Hazan, Hoff, Honeyball, Howitt, van
Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann,
Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally,
Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega,
Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy,
Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Rocard,
Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez
del Arco, Savary, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto,
Stihler, Stockmann, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano
Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Bouwman, Cohn-Bendit, Ferrández Lezaun
Nej-röster: 229
EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Coûteaux, van Dam, Kuntz
GUE/NGL: Brie, Krivine, Modrow, Schröder Ilka
NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Ilgenfritz, Souchet
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley,
Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bremmer, Bushill-Matthews, Camisón Asensio,
Cardoso, Cederschiöld, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac,
Doorn, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler,
Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura,
Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar,
Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope,
Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet,
Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin
Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon,
Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja
Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt,
Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus,
Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt,
Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sudre, Suominen,
Tajani, Theato, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister,
Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Bullmann, Duin, Gebhardt, Görlach, Gröner, Haug, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Leinen, Martin Hans-Peter,
Piecyk, Randzio-Plath, Walter
UEN: Berlato, Camre, Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain,
Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Frassoni,
Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna,
Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen,
Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn
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Nedlagda röster: 22
EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse
ELDR: André-Léonard
GUE/NGL: Alyssandrakis, Bordes, Cauquil, Krarup, Patakis
NI: Claeys, Dillen, Hager, Martinez, Stirbois
PPE-DE: Bradbourn, Cocilovo, Tannock, Twinn
PSE: Désir, Scheele
Gemensam resolution — B-0548/2003 — Vapenexport till Kina
Punkt 3
Ja-röster: 389
EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro,
Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn,
Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx,
Thors, Virrankoski, Watson
GUE/NGL: Blak, Di Lello Finuoli, Eriksson, Frahm, Fraisse, Meijer, Schmid Herman, Seppänen
NI: Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, Ilgenfritz, Kronberger,
Turco
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar,
Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón
Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez,
Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer,
Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado,
Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête,
Gutiérrez-Cortines, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux,
Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope,
Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese,
Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, MatikainenKallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar,
Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack,
Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis,
Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca
Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder
Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Tajani, Tannock, Theato,
Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto,
Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Colom i Naval, Corbett,
Corbey, De Rossa, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira,
Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint,
Hänsch, Haug, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou,
Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne,
Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W.,
Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de
Lage, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos,
Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, SandbergFries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner,
Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Torres
Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn,
Zorba, Zrihen
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UEN: Segni
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit,
Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer,
Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta,
Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn
Nej-röster: 27
EDD: Abitbol, Butel, Coûteaux, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse
ELDR: Monsonís Domingo
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Boudjenah, Figueiredo, Jové
Peres, Koulourianos, Krivine, Marset Campos, Modrow, Papayannakis, Patakis, Schröder Ilka, Vinci, Wurtz
PPE-DE: Bartolozzi, Cocilovo
UEN: Camre
Nedlagda röster: 22
EDD: Bernié
GUE/NGL: Brie, Krarup, Manisco, Vachetta
NI: Berthu, Gorostiaga Atxalandabaso, Souchet
PSE: Dehousse, De Keyser, Martin Hans-Peter
UEN: Berlato, Caullery, Crowley, Hyland, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, ThomasMauro, Turchi
Gemensam resolution — B-0548/2003 — Vapenexport till Kina
Resolution
Ja-röster: 373
EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk
ELDR: Andreasen, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch,
Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton
Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt,
Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson
GUE/NGL: Blak, Eriksson, Frahm, Fraisse, Meijer, Seppänen
NI: Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, Ilgenfritz, Kronberger,
Turco
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo,
Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Bushill-Matthews,
Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez,
De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández
Martín, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles GilDelgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch,
Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux,
Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope,
Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese,
Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer
Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson,
Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez
Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack,
Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer,
Sartori, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer,
Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Van Orden,
Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von
Wogau, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
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PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bullmann, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Corbett, Corbey, De Keyser, De Rossa,
Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot,
Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hoff, Honeyball,
Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler,
Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr,
Lund, McCarthy, McNally, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis,
Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Myller,
Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay,
Rocard, Rodríguez Ramos, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco,
Savary, Scheele, Schulz, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, ThorningSchmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Walter,
Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen
UEN: Segni
Verts/ALE: Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer,
Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert,
Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle,
Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn
Nej-röster: 32
EDD: Abitbol, Butel, Coûteaux
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Cauquil, Di Lello
Finuoli, Figueiredo, Jové Peres, Koulourianos, Krivine, Manisco, Marset Campos, Modrow, Papayannakis,
Patakis, Schröder Ilka, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Claeys, Dillen, Martinez, Stirbois
PPE-DE: Cocilovo
UEN: Crowley, Hyland, Ó Neachtain
Nedlagda röster: 29
EDD: Bernié, Esclopé, Mathieu
GUE/NGL: Alavanos, Brie, Krarup
NI: Berthu, Gorostiaga Atxalandabaso, Souchet
PPE-DE: Marques, Santini
PSE: Bowe, Colom i Naval, Dehousse, Roth-Behrendt, Schmid Gerhard, Simpson, Swoboda, Wynn
UEN: Berlato, Camre, Caullery, Muscardini, Mussa, Nobilia, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro,
Turchi
Betänkande Graefe zu Baringdorf A5-0465/2003
Ändringsförslag 3, första delen
Ja-röster: 84
EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Sandbæk
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Eriksson, Frahm, Fraisse,
Jové Peres, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Papayannakis, Puerta,
Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Gorostiaga Atxalandabaso, Souchet
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PSE: Bowe, Corbett, Ferreira, Ford, Howitt, Kinnock, McAvan, McCarthy, Martin Hans-Peter, Miller, Moraes,
O'Toole, Skinner, Stihler, Titley, Whitehead
UEN: Camre
Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Ferrández
Lezaun, Frassoni, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna,
Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes,
Turmes, Voggenhuber, Wyn
Nej-röster: 327
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro,
Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder,
Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx,
Thors, Virrankoski, Watson
GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Figueiredo
NI: Hager, Ilgenfritz, Kronberger
PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend,
Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bremmer, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld,
Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De
Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Folias, Foster,
Fourtou, Friedrich, Gahler, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka,
Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour,
Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, JeanPierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, KratsaTsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann
Thomas, Marini, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad,
Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, OomenRuijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà,
Poettering, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing,
Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt,
Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani,
Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de
Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbey, De Keyser, De
Rossa, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt,
Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hoff, Honeyball, van
Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann,
Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, Lund, McNally, Malliori,
Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos,
Miranda de Lage, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets,
Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries,
dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Sornosa Martínez,
Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Valenciano
Martínez-Orozco, Van Lancker, Walter, Weiler, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Berlato, Caullery, Crowley, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro,
Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Ahern, Breyer, Celli, Dhaene, Echerer, Graefe zu Baringdorf
Nedlagda röster: 8
EDD: Abitbol
GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis
NI: Cappato, Martinez, Stirbois
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PSE: Dehousse
UEN: Segni
Betänkande Graefe zu Baringdorf A5-0465/2003
Ändringsförslag 4, första delen
Ja-röster: 76
EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Sandbæk
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Eriksson,
Figueiredo, Frahm, Fraisse, Jové Peres, Koulourianos, Krarup, Krivine, Marset Campos, Meijer, Modrow,
Papayannakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dell'Alba, Dillen, Gorostiaga Atxalandabaso, Martinez, Souchet, Stirbois,
Turco
PSE: Lund, Marinho
UEN: Camre
Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Evans Jillian,
Frassoni, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Nogueira Román, Onesta,
Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn
Nej-röster: 338
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro,
Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder,
Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx,
Thors, Virrankoski, Watson
GUE/NGL: Bordes, Cauquil
NI: Hager, Ilgenfritz, Kronberger
PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend,
Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso,
Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps,
Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Folias, Foster,
Fourtou, Friedrich, Gahler, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia,
Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Hatzidakis, Helmer,
Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas,
Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen,
Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini,
Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur,
Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering,
Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig,
Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen,
Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato,
Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto,
Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey,
De Keyser, De Rossa, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford,
Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug,
Hazan, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson,
Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr,
McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis,
Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Myller,
Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay,
Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo
Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa
Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Valenciano
Martínez-Orozco, Van Lancker, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
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UEN: Berlato, Caullery, Crowley, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni,
Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Ahern, Dhaene, Echerer, Graefe zu Baringdorf, MacCormick, Mayol i Raynal
Nedlagda röster: 8
GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis
NI: Cappato
PPE-DE: Marques
PSE: Dehousse, Ferreira, Martin Hans-Peter
Verts/ALE: Ferrández Lezaun
Betänkande Graefe zu Baringdorf A5-0465/2003
Punkt 9
Ja-röster: 222
EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Sandbæk
ELDR: van den Bos, Davies, Duff, Lynne, Monsonís Domingo, Watson
GUE/NGL: Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil,
Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Jové Peres, Koulourianos, Krarup, Krivine, Marset Campos, Meijer,
Modrow, Papayannakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Gorostiaga Atxalandabaso, Martinez, Souchet, Stirbois
PPE-DE: Banotti, Bartolozzi, Bodrato, Böge, von Boetticher, Cardoso, Cocilovo, Daul, Fatuzzo, Fourtou,
Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Hernández Mollar, Hortefeux, Jean-Pierre, Lulling, Maat,
Martin Hugues, Morillon, Oostlander, Piscarreta, Posselt, Rack, Radwan, Rübig, Santer, Santini, Schierhuber,
Stenzel, Vatanen, de Veyrinas, Vlasto, Zimmerling, Zissener
PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berger, Bösch, Bullmann,
Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Corbey, De Keyser, Désir, Dührkop Dührkop, Duin,
El Khadraoui, Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach,
Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Karamanou,
Karlsson, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, Lund,
Malliori, Mann Erika, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle,
Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Napoletano, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Rapkay, Rocard,
Rodríguez Ramos, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary,
Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, ThorningSchmidt, Torres Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Walter, Weiler, Wiersma,
Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Berlato, Caullery, Muscardini, Mussa, Nobilia, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit,
Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer,
Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta,
Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn
Nej-röster: 166
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, De Clercq, Di Pietro, Flesch, Gasòliba i
Böhm, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo,
Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Virrankoski
NI: Hager, Ilgenfritz, Kronberger

15.4.2004

15.4.2004

Europeiska unionens officiella tidning

SV

C 91 E/601
Torsdag 18 december 2003

PPE-DE: Arvidsson, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bremmer, Bushill-Matthews, Camisón Asensio,
Cederschiöld, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Doyle,
Ebner, Elles, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Folias, Friedrich, Gahler, Garriga Polledo, Gil-Robles GilDelgado, Gouveia, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hatzidakis, Hermange,
Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, KratsaTsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, McCartin, Mann Thomas, Marini,
Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Montfort, Naranjo Escobar,
Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez,
Pex, Podestà, Poettering, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Sacrédeus,
Salafranca Sánchez-Neyra, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer,
Stenmarck, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van
Velzen, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà
PSE: Adam, van den Berg, Bowe, Colom i Naval, Corbett, De Rossa, Duhamel, Ettl, Ford, Goebbels,
Honeyball, Howitt, Katiforis, Kinnock, McAvan, McCarthy, McNally, Martin David W., Miller, Moraes,
Murphy, Myller, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Roth-Behrendt, Skinner, Stihler, Swoboda, Titley,
Whitehead
UEN: Crowley, Ó Neachtain, Thomas-Mauro
Nedlagda röster: 34
GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis
NI: Cappato, Dell'Alba
PPE-DE: Atkins, Balfe, Beazley, Bowis, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Foster, Goodwill, Harbour,
Helmer, Inglewood, Khanbhai, Kirkhope, Marques, Mombaur, Nicholson, Parish, Perry, Tannock, Twinn,
Van Orden
PSE: Dehousse, Martin Hans-Peter, Poos
UEN: Camre, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni
Betänkande Graefe zu Baringdorf A5-0465/2003
Skäl E
Ja-röster: 383
EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro,
Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder,
Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx,
Thors, Virrankoski, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron,
Cauquil, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Jové Peres, Koulourianos, Krarup, Krivine, Marset Campos,
Meijer, Modrow, Papayannakis, Puerta, Schröder Ilka, Seppänen, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Martinez,
Souchet, Stirbois
PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend,
Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bremmer, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld,
Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De
Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Folias, Foster,
Fourtou, Friedrich, Gahler, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka,
Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour,
Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle,
Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou,
Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini,
Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad,
Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering,
Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig,
Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder
Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani,
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Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de
Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, von Wogau, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger,
Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett,
Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl,
Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, GuyQuint, Hänsch, Haug, Hazan, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis,
Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, Lund, Malliori,
Mann Erika, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez
Ramos, Miranda de Lage, Myller, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos,
Prets, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos
Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa
Pinto, Stockmann, Swoboda, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van
Lancker, Walter, Weiler, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Crowley, Ó Neachtain, Ribeiro e Castro
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit,
Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer,
Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta,
Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn
Nej-röster: 27
PSE: Adam, Ford, Gill, Honeyball, Howitt, van Hulten, Kinnock, McAvan, McCarthy, McNally, Martin
David W., Miller, Moraes, Murphy, O'Toole, Savary, Skinner, Stihler, Titley, Whitehead
UEN: Berlato, Mussa, Nobilia, Queiró, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Nedlagda röster: 8
EDD: Abitbol
GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis
NI: Cappato, Dell'Alba
PSE: Martin Hans-Peter
UEN: Camre, Caullery
Betänkande Graefe zu Baringdorf A5-0465/2003
Resolution
Ja-röster: 327
EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Sandbæk
ELDR: Andreasen, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Davies, Di Pietro, Duff, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne,
Malmström, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Riis-Jørgensen, Schmidt, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron,
Cauquil, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Jové Peres, Koulourianos, Krarup, Krivine, Marset Campos,
Meijer, Modrow, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Berthu, Claeys, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Martinez, Souchet, Stirbois
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PPE-DE: Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bremmer, Cardoso,
Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Doyle,
Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fiori, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Garriga Polledo, Gemelli, Glase, Goepel,
Gomolka, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar,
Hieronymi, Hortefeux, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Konrad, KratsaTsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann
Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver,
Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Nassauer, Niebler, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack,
Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan,
Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt,
Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Stenzel, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Trakatellis, Vatanen,
van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, von Wogau, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger,
Bösch, Bullmann, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbey, De Keyser, De Rossa,
Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot,
Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Iivari,
Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl,
Kreissl-Dörfler, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, Lund, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martínez Martínez,
Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Myller, Napoletano,
Napolitano, Paasilinna, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure,
Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz,
Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Thorning-Schmidt, Torres Marques,
Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Walter, Weiler, Wiersma, Zorba, Zrihen
UEN: Berlato, Caullery, Crowley, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro,
Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit,
Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer,
Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta,
Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Turmes, Voggenhuber, Wyn
Nej-röster: 52
ELDR: van den Bos, De Clercq, Flesch, Manders, Mulder, Pesälä, Pohjamo, Sanders-ten Holte, Sterckx,
Virrankoski
GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis
PPE-DE: Arvidsson, Bayona de Perogordo, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cederschiöld, Fernández
Martín, Gil-Robles Gil-Delgado, Grönfeldt Bergman, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Purvis,
Ripoll y Martínez de Bedoya, Schmitt, Stenmarck, Varela Suanzes-Carpegna, Wachtmeister
PSE: Adam, Bowe, Corbett, Ford, Gill, Honeyball, Howitt, van Hulten, Kinnock, McAvan, McCarthy,
McNally, Martin David W., Miller, Moraes, Murphy, O'Toole, Skinner, Stihler, Titley, Whitehead, Wynn
UEN: Segni
Nedlagda röster: 34
EDD: Abitbol
ELDR: André-Léonard, Ries, Thors
NI: Borghezio, Cappato
PPE-DE: Atkins, Beazley, Bowis, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Elles, Foster, Goodwill, Harbour,
Helmer, Inglewood, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Nicholson, Parish, Perry, Sommer, Sturdy, Tannock,
Twinn, Van Orden
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PSE: Dehousse, Martin Hans-Peter
UEN: Camre, Muscardini

Betänkande Aaltonen A5-0451/2003
Resolution

Ja-röster: 340
EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Sandbæk
ELDR: Andreasen, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Di Pietro, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm,
Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries,
Riis-Jørgensen, Schmidt, Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie,
Caudron, Eriksson, Frahm, Fraisse, Jové Peres, Koulourianos, Krarup, Marset Campos, Meijer, Modrow,
Patakis, Puerta, Schmid Herman, Seppänen, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Berthu, Borghezio, Cappato, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Souchet, Turco
PPE-DE: Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher,
Bowis, Bremmer, Callanan, Camisón Asensio, Chichester, Coelho, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez,
Descamps, Deva, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Folias, Foster, Fourtou,
Friedrich, Gahler, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gomolka, Goodwill, Gouveia,
Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Inglewood, Jeggle, Karas, Kastler, KeppelhoffWiechert, Kirkhope, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Lechner, Liese, Lisi,
Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter,
Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, OomenRuijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Poettering,
Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus,
Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schleicher, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger,
Sommer, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela
Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bösch,
Bullmann, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Rossa,
Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt,
Ghilardotti, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hoff, Honeyball, Howitt, van Hulten,
Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock,
Koukiadis, Krehl, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika,
Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez
del Valle, Miller, Miranda de Lage, Murphy, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Poignant, Prets, Rapkay,
Rodríguez Ramos, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary,
Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann,
Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker,
Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Berlato, Camre, Crowley, Muscardini, Nobilia, Ribeiro e Castro, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit,
Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer,
Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Onesta, Piétrasanta, Rod,
Rühle, Schroedter, Staes, Turmes, Wyn

Nedlagda röster: 4
PPE-DE: Arvidsson, Cederschiöld, Stenmarck, Wachtmeister
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Gemensam resolution — B5-0547/2003 — Georgien
Ja-röster: 61
EDD: Belder, Sandbæk
ELDR: Lynne, Mulder
GUE/NGL: Caudron, Koulourianos, Meijer, Puerta
NI: Berthu, Cappato, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso
PPE-DE: Arvidsson, Balfe, Bowis, Chichester, Cushnahan, Daul, De Sarnez, Elles, Gahler, Gemelli, GilRobles Gil-Delgado, Goepel, Gomolka, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Hatzidakis, Karas, KeppelhoffWiechert, Klaß, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, McCartin, Mayer Hans-Peter, Menrad, Nicholson, Posselt,
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ANTAGNA TEXTER
P5_TA(2003)0587

Användning av flexibilitetsmekanismen för återanpassning och återuppbyggnad i
Irak
Europaparlamentets resolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om användning av flexibilitetsmekanismen för återanpassning och återuppbyggnad i Irak enligt punkt 24 i det
interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 (KOM(2003) 576 — C5-0455/2003 — 2003/
0225(ACI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution
—

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets beslut (KOM(2003) 576
— C5-0455/2003),

—

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet
och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet (1),

—

med beaktande av resultatet av trepartsmötet den 13 november 2003,

—

med beaktande av resultatet av förlikningssammanträdet den 24 november 2003 med rådet,

—

med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A5-0456/2003), och av följande skäl:

A.

Möjligheten att EU skulle kunna komma att delta i återuppbyggnaden av Irak gick inte att förutse
när budgetplanen beslutades den 9 maj 1999.

B.

Rådet tog inte med några belopp för återuppbyggnaden av Irak vid dess första behandling.

C.

Budgetmyndigheten rådfrågades på förhand innan kommissionen vid ministermötet i Madrid gjorde
sin utfästelse på Europeiska unionens vägnar om att organisera gemenskapens bidrag till återanpassningen och återuppbyggnaden i Irak fram till slutet av 2004.

D.

Vid sin första behandling av budgetförslaget för 2004 förde parlamentet in ett belopp på
30 miljoner euro för Irak utan att minska medlen till de befintliga politikområdena medan rådet
vid sin andra behandling minskade dessa medel för att finansiera hela beloppet genom återanvändning.

1.
Europaparlamentet framhåller att man har beslutat att för fjärde året i rad använda flexibilitetsmekanismen, i enlighet med vad som föreskrivs i punkt 24 i det interinstitutionella avtalet av den 6 maj
1999, eftersom behoven i samband med de internationella kriserna sedan 2000 inte har kunnat
finansieras inom de ursprungliga taken i utgiftskategori 4 i budgetplanen.
2.
Europaparlamentet är villigt att förse Europeiska unionen med lämpliga medel för att den skall
kunna uppfylla sitt nya ansvar i världen, utan att detta påverkar de traditionella prioriteringarna.
(1) EUT C 172, 18.6.1999, s. 1. Avtalet ändrat genom Europaparlamentets och rådets beslut 2003/429/EG (EUT L 147,
14.6.2003, s. 25).
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3.

Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

4.
Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution, inklusive bilagan, till rådet
och kommissionen.

BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om användning av flexibilitetsmekanismen för återanpassning och återuppbyggnad i Irak enligt
punkt 24 i det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT
med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och
kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet (1), särskilt punkt 24 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag (2), och
av följande skäl:
(1) Med anledning av Europeiska rådets möte i Thessaloniki den 19-20 juni 2003 föreslog kommissionen
att gemenskapens andel av EU:s bidrag bör uppgå till 200 miljoner euro under 2003-2004, varav 40
miljoner euro anslås 2003 och 160 miljoner euro under 2004.
(2) Beloppet för 2004 har inte förts in i det preliminära budgetförslaget för 2004. Därför har kommissionen föreslagit att 160 miljoner euro förs in under en ny budgetrubrik som införts genom
ändringsskrivelse 1 till den preliminära budgetförslaget 2004 (artikel 19 08 07). Vid medlingssammanträdet den 24 november 2003 accepterade Europaparlamentet och rådet denna ändringsskrivelse
med ett belopp av 160 miljoner euro på den budgetpost som inrättats för ”Stöd till återanpassning
och återuppbyggnad i Irak” och utnyttjande av flexibilitetsmekanismen till ett belopp av 95 miljoner
euro.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

I Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2004 (nedan ”2004 års budget”) skall flexibilitetsmekanismen utnyttjas för att tillhandahålla 95 000 000 euro i åtagandebemyndiganden.
Beloppet skall användas för att finansiera återanpassning och återuppbyggnad i Irak, genom artikel 19 08
07 i 2004 års budget, vilken faller under rubrik 4 i budgetplanen (”Externa åtgärder”).
(1) EGT C 172, 18.6.1999, s. 1. Avtalet ändrat genom Europaparlamentets och rådets beslut 2003/429/EG (EUT L 147,
14.6.2003, s. 25).
(2) Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Artikel 2
Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning samtidigt som 2004 års budget.
Utfärdat i Strasbourg den

På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

Talmannen

Ordföranden

…

…

P5_TA(2003)0588

Rådets ändrade förslag till allmän budget 2004 (alla avsnitt)
Europaparlamentets resolution om rådets ändrade förslag till Europeiska unionens allmänna budget
för budgetåret 2004 (alla avsnitt) (11357/2003 — C5-0600/2003 — 2003/2001(BUD) — 2003/
2002(BUD)) samt ändringsskrivelse nr 1/2004 (14837/2003 — C5-0570/2003), nr 2/2004 (14838/
2003 — C5-0571/2003) och nr 3/2004 (14839/2003 — C5-0572/2003) till förslaget till Europeiska
unionens allmänna budget för budgetåret 2004

Europaparlamentet utfärdar denna resolution
—

med beaktande av artikel 272 i EG-fördraget och artikel 177 i Euratomfördraget,

—

med beaktande av rådets beslut 2000/597/EG, Euratom av den 29 september 2000 om systemet för
Europeiska gemenskapernas egna medel (1),

—

med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med
budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (2),

—

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet
och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet (3), och den anpassning
och översyn av budgetplanen inför utvidgningen som godkändes den 19 maj 2003,

—

med beaktande av det preliminära förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret
2004, antaget av kommissionen den 13 juni 2003 (KOM(2003) 400),

—

med beaktande av det förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2004 som
rådet fastställde den 18 juli 2003 (C5-0300/2003),

(1) EGT L 253, 7.10.2000, s. 42.
(2) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EGT C 172, 18.6.1999, s. 1. Avtalet ändrat genom Europaparlamentets och rådets beslut 2003/429/EG (EUT L 147,
14.6.2003, s. 25).
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—

med beaktande av parlamentets resolution av den 23 oktober 2003 (1) om förslaget till Europeiska
unionens allmänna budget för budgetåret 2004, avsnitt III — kommissionen (C5-0300/2003),

—

med beaktande av parlamentets resolution av den 23 oktober 2003 (2) om förslaget till Europeiska
unionens allmänna budget för budgetåret 2004, avsnitt I — Europaparlamentet, avsnitt II — rådet,
avsnitt IV — domstolen, avsnitt V — revisionsrätten, avsnitt VI — Europeiska ekonomiska och
sociala kommittén, avsnitt VII — Regionkommittén, avsnitt VIII(A) — Europeiska ombudsmannen,
avsnitt VIII(B) — Europeiska datatillsynsmannen (C5-0300/2003),

—

med beaktande av de ändringar i och ändringsförslag till förslaget till allmän budget som parlamentet
antog den 23 oktober 2003,

—

med beaktande av rådets modifieringar av parlamentets ändringar i och ändringsförslag till förslaget
till allmän budget (11357/2003 — C5-0600/2003),

—

med beaktande av resultaten från medlingen den 24 november 2003,

—

med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut av den 18 december 2003 om användning
av flexibilitetsmekanismen för återanpassning och återuppbyggnad i Irak enligt punkt 24 i det
interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 (3),

—

med beaktande av ändringsskrivelse nr 1/2004 (14837/2003 — C5-0570/2003), 2/2004 (14838/
2003 — C5-0571/2003) och 3/2004 (14839/2003 — C5-0572/2003) till förslaget till Europeiska
unionens allmänna budget för budgetåret 2004,

—

med beaktande av artikel 92 i och bilaga IV till arbetsordningen,

—

med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A5-0473/2003), och av följande skäl:

A.

I ändringsskrivelse nr 1/2004 till förslaget till allmän budget (BF) föreslås bland annat att det
inrättas en ny artikel under utgiftskategori 4 där det tillhandahålls extra anslag till stöd för
återanpassningen och återuppbyggnaden av Irak. Denna del kommer att ingå i budgetomröstningen.

B.

I ändringsskrivelse nr 2/2004 till förslaget till allmän budget föreslås en justering av beräkningarna
för jordbruket och för de internationella fiskeavtalen i enlighet med bestämmelserna i det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999.

C.

I ändringsskrivelse nr 3/2004 föreslås att det inrättas en lämplig struktur för att i budgeten införa
den inkomst som härstammar från den ”särskilda avgiften” på lönerna till institutionernas ledamöter
samt till tjänstemän och gemenskapens övriga anställda.

D.

Budgeten för 2004, såsom antagen av parlamentet för EU-15, uppgår till 99 528 miljoner euro i
åtaganden, och 94 618 miljoner euro i betalningar. De budgetsiffror som har avtalats för EU-25
uppgår till 111 300 miljoner euro i åtaganden och 99 724 miljoner euro i betalningar. Dessa
betalningsnivåer utgör endast 0,98 procent av den beräknade BNI för 2004, jämfört med de
1,06 procent för EU-15 och 1,10 procent för EU-25 som fastställts i budgetplanen vilket ger en
marginal på 7 655 miljoner euro för EU-15 och 11 829 miljoner euro för EU-25.

E.

Kommissionens skrivelse angående genomförbarheten av de ändringar som antagits till budgetförslaget för 2004 har beaktats.

(1) P5_TA(2003)0449.
(2) P5_TA(2003)0450.
(3) P5_TA(2003)0587.
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F.

Den maximala procentuella ökningen (artikel 272.9 i fördraget) respekteras.

G.

Totalbeloppet för betalningsbemyndiganden har bibehållits på lägsta acceptabla nivå, det vill säga
2,3 procent över budgeten för 2003 för EU-25, i enlighet med överenskommelsen från medlingssammanträdet den 24 november 2003.

H.

Budgetmyndigheten nådde en överenskommelse vid medlingssammanträdet den 24 november 2003
(återgiven i det bifogade uttalandet) om förfarandet för att lägga fram den ändringsbudget som skall
tillgodose utvidgningens behov och det är absolut nödvändigt att det preliminära förslaget till
ändringsbudget (PFÄB) innehåller resultaten från parlamentets omröstning vid första behandlingen
av budgeten, så att budgeten för EU-25 kan träda i kraft den 1 maj 2004.

I.

Det är av grundläggande betydelse att övervakningen av budgetens genomförande fortsätter och av
denna anledning har Europaparlamentet beslutat att bibehålla en genomförandereserv inom många
områden, i enlighet med den princip som röstades igenom vid den första behandlingen av
budgeten.

1.
Europaparlamentet godkänner de delar av ändringsskrivelse nr 1/2004, av rådet den 25 november
2003, vilka inte ingår i budgetomröstningen.
2.
Europaparlamentet godkänner ändringsskrivelse nr 2/2004 såsom antagen av rådet den
25 november 2003.
3.
Europaparlamentet godkänner ändringsskrivelse nr 3/2004 såsom antagen av rådet den
25 november 2003.
Bidrag och program under medbeslutandeförfarandet
4.
Europaparlamentet välkomnar de överenskommelser som uppnåtts vid medlingssammanträdet den
24 november 2003 när det gäller grundrättsakter för bidrag och programmen under medbeslutandeförfarandet, såsom framgår av de bifogade uttalandena.
Genomförande
5.
Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen visar större beslutsamhet när det gäller att
effektivt genomföra 2004 års budget i enlighet med budgetmyndighetens överenskommelse och med
iakttagande av Europaparlamentets politiska prioriteringar. Parlamentet anser att kommissionen bör lägga
fram förslag om effektivare instrument för övervakning av genomförandet och omedelbar identifiering av
problemområden.
Utgiftskategori 1: Jordbruk
6.
Europaparlamentet har beslutat att godkänna ändringsskrivelse nr 2 om jordbruket och internationellt fiske. Parlamentet välkomnar att kommissionen har beaktat Europaparlamentets förstabehandlingsprioriteringar för jordbrukssektorn i sin ändringsskrivelse, som innehåller följande prioriteringar från
Europaparlamentet:
—

500 000 euro för att möjliggöra ytterligare utredningar om miljöindikatorer som skall användas i
samband med systemet med tvärvillkor, vilket antogs vid halvtidsöversynen av den gemensamma
jordbrukspolitiken, i nära samarbete med Europeiska miljöbyrån.

—

En ny budgetpost med 500 000 euro för att möjliggöra undersökningar om möjligheterna att
upprätta en europeisk kvalitetsmärkning, så att konsumenternas insyn garanteras,
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—

En ny budgetpost 17 01 04 04 (BA-budgetpost) för en pilotstudie om finansieringen av riskerna för
epidemiska djursjukdomar bland kreatur; anslaget på 500 000 euro är avsett att täcka ytterligare
studier och en konferens inom detta område,

—

Budgetpost 05 03 02 01 (exportbidrag för nötkött) skall av insynsskäl uppdelas mellan anslag
avsedda för exportbidrag för kött och anslag avsedda för export av levande djur.

7.
Europaparlamentet noterar att för underkategori 1a uppgår de uppdaterade beloppen till 40 254,3
miljoner euro för EU-25, vilket lämnar en marginal på 2 523,7 miljoner euro under taket i budgetplanen,
medan marginalen i PBF var 1 431,2 miljoner euro. Parlamentet noterar också att flera modifieringar för
landsbygdens utveckling har inkluderats i ändringsskrivelsen samtidigt som det totala beloppet är
oförändrat, vilket motsvarar taket för underkategori 1b (4 803 miljoner euro).

8.
Europaparlamentet välkomnar det faktum att rådet har accepterat ändringsskrivelse nr 2 och har
beslutat att återinföra PBF för samtliga budgetposter avseende jordbruket som inte modifierats av
kommissionen i ändringsskrivelsen.

9.
Europaparlamentet noterar kommissionens beräkning att nivån på anslagen under budgetpost
17 04 02 (Andra åtgärder inom veterinärområdet, för djurens välbefinnande och folkhälsan) är tillräcklig
för att täcka utvecklingen av markörvaccin. Parlamentet är dock berett att göra nödvändiga anslag
tillgängliga under 2004 genom en begäran om anslagsöverföring om anslagsnivån inte skulle vara
tillräcklig.

10.
Europaparlamentet välkomnar de anmärkningar som införts i artikel 11 03 01 genom ändringsskrivelse nr 2 avseende uppdelningen av anslag för internationella fiskeavtal i dels ekonomisk ersättning
(142 miljoner euro i åtaganden och betalningar), dels riktade och andra åtgärder (26,3 miljoner euro i
åtaganden och 30,8 miljoner i betalningar).

Utgiftskategori 2: Strukturåtgärder

11.
Europaparlamentet är fortfarande oroat över den höga nivån på utestående åtaganden och den
fortsatta anhopningen av dessa. Kommissionen uppmanas att under det första kvartalet 2004 lägga fram
en grundlig utvärdering av situationen för strukturfondsbetalningarna, särskilt när det gäller återstående
betalningar som är knutna till den tidigare programperioden 1994-1999 per fond och per medlemsstat
samt effekterna av tillämpningen av n+2-regeln. Parlamentet påminner kommissionen om dess åtagande
att lägga fram en ändringsbudget om den nivå för de betalningsbemyndiganden som ställts till förfogande
skulle visa sig vara otillräcklig under 2004.

Utgiftskategori 3: Inre politik

12.
Europaparlamentet noterar att rådet knappt accepterat någon av parlamentets ändringar, och
beklagar i synnerhet rådets vilja att enbart ge marginellt stöd till Europaparlamentets förslag om pilotprojekt och förberedande åtgärder trots den gemensamma överenskommelsen om villkoren för deras
finansiering i det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 och trots att de tak som föreskrivs i punkt
37 till fullo respekterats.

13.
Europaparlamentet bekräftar att förvaltningen av unionens yttre gränser förblir en prioritering.
Parlamentet har därför beslutat att införa 19,8 miljoner euro i åtaganden för ARGO-programmet, vilket
kommissionen rekommenderat och rådet accepterat.
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14.
Europaparlamentet stöder kommissionen förslag till lösning vad beträffar finansieringen av Infopoints, som man kom överens om i det uttalande som antogs vid medlingssammanträdet den
24 november 2003 (bifogat denna resolution), och upprepar sin begäran till kommissionen att vidta
övergångsåtgärder som garanterar en fortsatt EU-finansiering av åtgärder och program inom området för
informationspolitiken, i synnerhet med tanke på valet till Europaparlamentet, samtidigt som bestämmelserna i budgetförordningen respekteras.

15.
Europaparlamentet välkomnar de konstruktiva svar som givits av kommissionen, några
parlamentsutskott och gemenskapsorganen själva när det gäller parlamentets ändringar under förstabehandlingen avseende de decentraliserade gemenskapsorganen. Europaparlamentets kontroll på politisk och
budgetmässig nivå bör förstärkas i linje med trenden att inrätta fler gemenskapsorgan i framtiden och med
tanke på den betydande och allt större inverkan dessa kommer att ha på kategori 3. De specialiserade
utskotten uppmanas att utöka samordningen av sina verksamheter, också med tanke på bestämmelserna i
budgetförordningen, så att ett samstämmigt tillvägagångssätt inom denna sektor kan garanteras från
parlamentets sida.

16.
Europaparlamentet beslutar att bekräfta rådets beslut om gemenskapsorganens personal. Personalpolitiken vid gemenskapsorganen bör respektera budgetförordningen, tjänsteföreskrifterna och den bästa
metod som i allmänhet följs av institutionerna.

17.
Europaparlamentet anser att kommissionen före budgetförfarandet för 2005 bör ange riktlinjer för
personalpolitiken, särskilt för antalet lediga tjänster, antalet befordringar, rekryteringsnivå och en normal
karriärprofil. Gemenskapsorganen uppmanas att i detta syfte förse kommissionen med nödvändig
information, särskilt vad beträffar tjänsteförteckningarna.

18.
Europaparlamentet uppmanar gemenskapsorganen att föra en karriär- och befordringspolitik som
är i linje med den som tillämpas vid kommissionen eller vid de övriga institutionerna.

Utgiftskategori 4: Externa åtgärder

19.
Europaparlamentet välkomnar den överenskommelse som nåddes om finansieringen av återuppbyggnaden i Irak vilken till fullo kommer att respektera det vägledande EU-åtagande om 200 miljoner
euro — för perioden 2003-2004 — som gjordes vid givarkonferensen i Madrid och som skall genomföras
på grundval av de politiska principer som godkändes av Europaparlamentet den 24 september 2003 (1).
Parlamentet påminner om att det är unionens ansvar att basera sina långsiktiga bidrag på det irakiska
folkets behov och på de politiska och institutionella framsteg som görs.

20.
Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att dess åtagande gentemot Irak har accepterats
samtidigt som man har kunnat bibehålla befintliga prioriteringar inom den externa politiken, exempelvis
den globala kampen mot fattigdomen i olika geografiska regioner, kampen mot hiv/aids, främjande av
mänskliga rättigheter, konsolidering av rättsstaten och utveckling av medborgerliga rättigheter. Parlamentet
beklagar dock att rådets omedgörlighet har föranlett nedskärningar i andra väletablerade åtgärder och/eller
geografiska regioner.

21.
Europaparlamentet noterar den dokumentation som kommissionen överlämnat angående förfarandena gentemot icke-statliga aktörer, bland andra icke-statliga organisationer, och anser att den mottagna
informationen bidrar till större klarhet i fördelningen av medel inom detta område men anser att
ytterligare analyser bör genomföras. Parlamentet bibehåller därför de reserver som inrättades vid den
första behandlingen av budgeten och avser att följa upp den överlämnade informationen under loppet av
2004, särskilt vad beträffar de undantag från principen om öppna anbudsförfaranden som kommissionen
tillkännagivit. Parlamentet betonar att reserverna kan frigöras så snart som ytterligare uppgifter mottagits
och analyserats av Europaparlamentet.
(1) P5_TA(2003)0401.
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22.
Europaparlamentet anser att den överenskommelse om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) som nåtts med rådet vad beträffar det praktiska genomförandet av punkterna 39 och 40
i det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999, och det gemensamma uttalandet av den 25 november
2002, utgör ett viktigt steg framåt när det gäller politisk dialog inom detta område och när det gäller
förvarning om framtida GUSP-åtgärder. Parlamentet har därför beslutat att avsevärt öka anslagen till GUSP,
i synnerhet för att kunna inleda EU:s nya polisuppdrag i den före detta jugoslaviska republiken
Makedonien (FYROM), grundat på förutsättningen att de nya bestämmelserna för samarbete och samråd
mellan parlamentet och rådet till fullo kommer att respekteras, och inbegripet en kvalitetsmässigt
förbättrad (mer policy-orienterad och framåtblickande) årlig GUSP-rapportering.

23.
Europaparlamentet har beslutat att inrätta en budgetpost (22 02 09) för minröjningsåtgärder på
Cypern med ett symboliskt anslag (p.m.). Parlamentet uppmanar dock kommissionen att beakta parlamentets omröstning från första behandlingen när den utarbetar det preliminära förslaget till ändringsbudget
och föreslå motsvarande belopp.

24.
Europaparlamentet bekräftar sitt stöd för inrättandet av en biregional solidaritetsfond inom ramen
för samarbetet med Latinamerika, och uppmanar, i väntan på att en rättslig grund träder i kraft,
kommissionen att vidta lämpliga åtgärder som grundas på ändring 0692 från parlamentets första behandling av förslaget till budget för 2004 och på förslaget om ändring av förordning (EG) nr 2258/96, såsom
ändrad av parlamentet vid första behandlingen.

Utgiftskategori 5: Administrativa utgifter

25.
Europaparlamentet har beslutat att göra nödvändiga anslag tillgängliga i budgetposten för inrättande av 247 tjänster i kommissionens tjänsteförteckning. Parlamentet insisterar dock på att dessa tjänster
godkänns under förutsättning att kommissionen genomför de pilotprojekt och förberedande åtgärder som
parlamentet röstat igenom, särskilt genom att föregripa de interna förfarandena för intresseanmälningar
genom att tilldela adekvata personella resurser och slutligen genom att till fullo integrera dem i arbetsprogrammet för lagstiftningen.

26.
Europaparlamentet noterar med intresse kommissionsordförande Prodis uttalande om att problem
fortfarande kvarstår när det gäller att få kommissionen att fungera effektivt och att ytterligare förändringar
är nödvändiga. Parlamentet har därför beslutat att behålla anslagen för de återstående 25 tjänster som
kommissionen begärt i reserven till dess att kommissionen inför parlamentet senast den 15 februari 2004
lägger fram en övergripande utvärdering av inte bara de förändringar som genomförts inom ramen för
reformeringen av kommissionen, utan också mer specifikt av vad som återstår att göra för att på ett
framgångsrikt sätt slutföra reformeringen.

27.
Europaparlamentet anser att antagandet av ändringsbudget nr 8/2003 är en del av en övergripande lösning när det gäller situationen i kategori 5. Vidare har parlamentet beslutat att lämna en
tillräcklig marginal för att täcka de kostnader för extra behov som dyker upp, exempelvis finansieringen av
europeiska politiska partier, Europeiska datatillsynsmannen och personalens lönejustering. Parlamentet
noterar att ändringsbudgetar kommer att läggas fram under 2004 inför budgetmyndigheten för att
finansiera dessa behov.

28.
Europaparlamentet noterar att utvidgningen medför rekrytering av ett antal tjänstemän från de nya
medlemsstaterna. Parlamentet påminner om att principen om geografisk balans, vilken fastslås i tjänsteföreskrifterna, skall respekteras för samtliga medlemsstater. Parlamentet uppmanar samtliga institutioner,
med vederbörlig respekt för deras administrativa självständighet, att tillämpa principen när man rekryterar
tjänstemän med erforderliga yrkeskvalifikationer för att fylla både lediga tjänster och nyinrättade sådana.
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29.
Europaparlamentet upprepar sin begäran till kommissionen, vilken framfördes i parlamentets
resolution av den 19 december 2002 om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för
budgetåret 2003 (1), att denna snarast skall lägga fram ett förslag om att slutgiltigt lösa problemet med
att inrätta ett dag- och nattcenter för handikappade barn till EU-tjänstemän. Med tanke på den kommande
utvidgningen av Europeiska unionen riskerar antalet berörda barn att öka.

Övriga avsnitt

30.
Europaparlamentet noterar att kategori 5 år 2005 kommer att hamna under betydande tryck
beroende på bland annat de konsekvenser som de nya beräkningarna av BNI kommer att få för den
tekniska justeringen av budgetplanen och den därav resulterande sänkningen av taket. Samtliga institutioners generalsekreterare lade fram en beräkning av behoven för 2005 i den tredje rapporten om
utvecklingen för kategori 5. Den överlämnade beräkningen är inte längre förenlig med det justerade taket
för budgetplanen under 2005. Alla institutioner uppmanas därför att finjustera och minska behoven när
de lägger fram sina utgiftsberäkningar för 2005, så att taket för kategori 5 inte överskrids, vilket också
anges i det bifogade uttalandet om utgiftskategori 5.

31.
Europaparlamentet ber sitt presidium och sin generalsekreterare att i parlamentets budget inrätta
en smidig och lätthanterlig budgetstruktur för att betala de olika kostnaderna i samband med parlamentets
medverkan i den parlamentariska församlingen inom WTO, när de utarbetar budgetberäkningen för 2005,
och att vidta lämpliga åtgärder i detta syfte under budgetåret 2004.

*
*

*

32.
Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att förklara att budgeten slutgiltigt antagits och att tillse
att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

33.
Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen,
EG-domstolen, revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén, Europeiska ombudsmannen och Europeiska datatillsynsmannen samt till övriga berörda institutioner och organ.

(1) P5-TA(2002)0624.

BILAGA

Gemensamt uttalande om administrativa utgifter för 2005 och 2006

”Kommissionen förklarar att finansieringen av den anpassning som föreslås för löner och de nya
tjänster som har begärts av alla institutioner i det preliminära budgetförslaget för 2004 överensstämmer med de nuvarande taken och beräkningarna av de administrativa utgifterna från och med
2004 till och med 2006. För att beakta de allra senaste uppgifterna och tillgängliga ekonomiska
beräkningar kommer kommissionen emellertid att i december, före förfarandet för 2005, fastställa
tekniska justeringar av budgetplanen i enlighet med de förändringar av BNI och priser som förutses i
IIA (punkt 15).

15.4.2004

15.4.2004

Europeiska unionens officiella tidning

SV

C 91 E/615
Torsdag 18 december 2003

I huvudsak beroende på försvagningen av det brittiska pundet i förhållande till euron under 2003
kommer dessa justeringar att leda till en sänkning av de nuvarande taken, utom taken för utgiftskategori 1 och strukturfonden.

Europaparlamentet, rådet och kommissionen uppmanar generalsekreterarna för alla institutioner och
direktörerna för icke självfinansierade decentraliserade organ att i enlighet med detta revidera sina
planer för de administrativa utgifterna före utgången av februari 2004, så att det preliminära
budgetförslaget för 2005 överensstämmer med det nya taket.”

Gemensamt uttalande om budgeten för EU-25

”Europaparlamentet och rådet

som erinrar om det uttalande som antogs vid medlingsmötet den 16 juli 2003 om budgetförfarandet
för 2004,

uppmanar kommissionen att i början av 2004 lägga fram det preliminära förslaget till ändringsbudget
avseende utvidgningen, så att beloppen för EU-25 kan tas upp i budgeten på grundval av den
överenskommelse som nåddes vid medlingsmötet den 24 november 2003, och därvid beakta följande:

—

Överensstämmelse med den totala ökningen på 2,3 % för betalningsbemyndiganden för EU-25, i
förhållande till budgeten för 2003, inbegripet ändringsbudgetarna 1–5.

—

När det gäller åtagandebemyndiganden, överensstämmelse med beslutet vid rådets andra behandling av rubrik 1, inklusive ändringsskrivelse nr 2/2004.

—

Beloppen för åtagandebemyndiganden i utgiftskategorierna 2 och 8 i det preliminära budgetförslaget, i enlighet med de beslut som fattades vid Europeiska rådets möte i Köpenhamn i
december 2002.

—

De belopp som Europaparlamentet vid sin första behandling lade till för utvidgningen i de
relevanta budgetposterna i utgiftskategori 3.

—

De noterar att beloppen för den utvidgade unionen för alla de övriga utgiftskategorierna (4, 5, 6
och 7) redan kommer att ingå i den budget som antas i december.”
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Europaparlamentets och rådets uttalande

om de program som antas i enlighet med medbeslutandeförfarandet

”Europaparlamentet och rådet, som har nått en politisk överenskommelse om de vägledande referensbelopp som skall tas upp i grundrättsakten för gemenskapsprogram som antas i enlighet med
medbeslutandeförfarandet efter utvidgningen, uppmanar med hänvisning till det gemensamma uttalandet av den 16 juli 2003 kommissionen att utan dröjsmål lägga fram lämpliga lagstiftningsförslag
samt bekräftar att de kommer att göra allt vad de kan för att i enlighet med medbeslutandeförfarandet
beakta de belopp som bifogas till detta uttalande, i så god tid att de kan tillämpas från och med den
dag då anslutningsfördraget träder i kraft.

Europaparlamentet och rådet erinrar sina respektive organ om att lagstiftningsförfarandet under alla
omständigheter bör ta hänsyn till den justering och revidering av budgetplanen inför utvidgningen
som godkändes den 9 april 2003 samt lämna en tillräcklig marginal för kommande program,
inbegripet sådana som inte grundar sig på medbeslutandeförfarandet.”

Programmets namn (period som omfattas av program vilkas grundrättsakt har antagits)

Referensbelopp

Fastställda
belopp

Skillnad

EU-15

EU-25

EU-10

Sjätte ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling (02–06)

17 500 000

19 235 000

1 735 000

Informationsutbyte mellan förvaltningar (IDA) (02–04)

74 000

75 500

1 500

Arbetsmarknaden (02–06)

55 000

62 300

7 300

Åtgärder för att motverka och förebygga social utslagning (02–06)

75 000

85 040

10 040

Omstrukturering av system för jordbruksundersökningar

12 850

26 400

13 550

Handlingsplan för förbättring av jordbruksstatistiken (03–07)

5 000

11 650

6 650

LUCAS/MARS (04–07)

7 850

14 750

6 900

Programmet Marco Polo (03–06)

75 000

100 000

25 000

Ekonomiskt stöd till projekt av gemensamt intresse inom det transeuropeiska transportnätet och till energiinfrastruktur (00–06)

4 325 000

4 580 000

255 000

Programmet ”Intelligent energi — Europa” (03–06)

200 000

250 000

50 000

Skydd av skogar (03–06)

61 000

65 000

4 000
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Programmets namn (period som omfattas av program vilkas grundrättsakt har antagits)

Referensbelopp

Fastställda
belopp

Skillnad

EU-15

EU-25

EU-10

Åtgärdsprogram för gemenskapen för att främja icke-statliga organisationer som är aktiva
främst inom miljöområdet (02–06)

32 000

34 300

2 300

Life III (finansiellt instrument för miljön (2000–2004)) — Projekt inom gemenskapens
territorium (01– 04)

640 000

649 900

9 900

Gemenskapsram för samarbete i syfte att främja en hållbar stadsutveckling (01–04)

14 000

14 800

800

Gemenskapens samarbete avseende förorening av havet (00–06)

7 000

12 600

5 600

Åtgärder mot olagligt och skadligt material på Internet (03–04)

13 300

14 100

800

Transeuropeiska telekommunikationsnät (00–06)

275 000

294 880

19 880

Tull 2007 (03–07)

133 000

165 550

32 550

Fiscalis 2007 (gemenskapsprogram för att förbättra systemen för indirekt beskattning på
den inre marknaden) (03–07)

44 000

67 250

23 250

Sokrates (00–06)

1 850 000

2 060 000

210 000

Ramprogrammet för kultur (0004)

167 000

170 700

3 700

Media Utbildning (åtgärder för att främja yrkesutbildning inom den audiovisuella
industrin) (01–05)

50 000

52 000

2 000

Europeiska året för utbildning genom idrott (03–04)

11 500

12 100

600

Ungdom (00–06)

520 000

605 000

85 000

Gemenskapsåtgärder till förmån för konsumenter (04–07)

72 000

81 000

9 000

Folkhälsa (2003 till 2008)

312 000

353 770

41 770

Politik för statistisk information (03–07)

192 500

220 600

28 100

Dataöverföring av statistik mellan medlemsstater (Edicom) (01–05)

51 200

53 600

2 400

Modinis (03–05)

21 000

22 440

1 440

TOTALT

26 783 350

29 364 630

2 581 280
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FÖR KÄNNEDOM:
REFERENSBELOPP FÖR EU-25 FÖR PROGRAM SOM ANTAGITS ELLER ÄR PÅ VÄG ATT ANTAS I ENLIGHET MED MEDBESLUTANDEFÖRFARANDET
Tidigare
finansieringsram

Nytt referensbelopp

Skillnad

EU-15

EU-25

EU-10

e-lärande (04–06)

33 000

44 000

11 000

Erasmus Mundus (04–08)

180 000

230 000

50 000

Åtgärder i kampen mot våld mot barn, ungdomar och kvinnor — Daphne II (04–08) (*)

41 000

50 000

9 000

TOTALT

254 000

324 000

70 000

TOTALSUMMA

27 037 350

29 688 630

2 651 280

Programmets namn (period som omfattas av program vilkas grundrättsakt har antagits)

(*) under antagande, överenskommelse mellan rådet och Europaparlamentet om beloppet

Gemensamt uttalande om grundrättsakter för bidrag (tidigare A-30)

”Europaparlamentet, rådet och kommissionen kommer att fortsätta sitt samarbete för att anta grundrättsakterna före utgången av 2003 eller allra senast i början av 2004. De kommer att göra sitt allra
bästa för att påskynda de institutionella förfarandena vid andra behandlingen av förslag som antas i
enlighet med medbeslutandeförfarandet och undvika ytterligare förlikning, så att den rättsliga grunden
formellt kan antas senast i mars 2004. Deras överenskommelse om rättsakterna kommer att bygga på
hänsyn till följande punkter som man kom överens om vid medlingsmötet den 24 november 2003:

—

Varaktigheten av alla program kommer att begränsas till perioden 2004-2006.

—

De belopp som man enats om för denna period är de som anges i bilagan.
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—

Förteckningen över mottagare bör tas med i den rättsliga grunden för programmen om samhällsengagemang och kultur för 2004-2005, så som de antogs av Europaparlamentet vid första
behandlingen av budgetförslaget för 2004.

Europaparlamentet och rådet uppmanar kommissionen att vidta alla förberedelser för att kunna
genomföra budgeten för 2004 omedelbart efter det att grundrättsakterna har antagits. För att påskynda
genomförandet kommer de belopp som beslutats för administrationsbidrag att tas upp i budgetposten
och inte i reserven. Kommissionen kommer dock inte att påbörja genomförandet innan grundrättsakterna har godkänts. Om de godkänns först under 2004, kommer övergångsklausuler för perioden
före detta godkännande att behöva läggas till i grundrättsakterna i syfte att i undantagsfall möjliggöra
undertecknande av de avtal som avses i artikel 112.2 i budgetförordningen före den 30 juni 2004.”

i miljoner euro

Perioden 2004-2006
(med undantag för ”Jämställdhet 2004-2005”)

Överenskomna belopp

Ungdom

13 000

Utbildning och yrkesutbildning

77 000

Kultur

19 000

Finansiella intressen

11 775

Jämställdhet

2 200

Medborgarskap

72 000

Relex

4 100

Totalt

199 075

Europaparlamentets och rådets uttalande om informationsställen och landsbygdsforum

”De båda institutionerna bekräftar den vikt de fäster vid att informationsställen och forum fungerar väl
samt vid att de nuvarande problemen får en lösning. I detta sammanhang stöder Europaparlamentet
och rådet kommissionens avsikt att fatta ett övergångsbeslut för att för 2004 bibehålla bidragen till de
informationsställen och landsbygdsforum som för närvarande får ekonomiskt stöd från EU:s budget.
Detta beslut kommer att åtföljas av särskilda övervaknings- och kontrollåtgärder. De uppmanar
kommissionen att finna en slutgiltig lösning med iakttagande av budgetförordningen.”
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P5_TA(2003)0589

Framtida budgetbehov för externa åtgärder
Europaparlamentets resolution om framtida budgetbehov för externa åtgärder (2003/2037(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution
—

med beaktande av artiklarna 268 och 269 i EG-fördraget,

—

med beaktande av rådets beslut 2000/597/EG, Euratom av den 29 september 2000 (1) om systemet
för Europeiska gemenskapernas egna medel,

—

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2040/2000 av den 26 september 2000 om budgetdisciplin (2),

—

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet
och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet (3),

—

med beaktande av rådets och kommissionens beslut 91/400/EKSG, EEG av den 25 februari 1991 om
slutandet av den fjärde AVS-EEG-konventionen (4),

—

med beaktande av meddelandet från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om att fullständigt införliva samarbetet med AVS-länderna i Europeiska unionens budget (SEK(2003) 241/2),

—

med beaktande av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien
och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra
sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 (5),

—

med beaktande av sin resolution av den 20 november 2003 om ett utvidgat europeiskt grannskap:
en ny ram för förbindelserna med våra grannländer i öster och söder (6),

—

med beaktande av betänkandet från budgetutskottet och yttrandet från utskottet för utrikesfrågor,
mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik (A5-0434/2003), och av följande skäl:

A.

Sedan 1988 har unionen en flerårig utgiftsram för att garantera att det finns tillräckliga medel för
att finansiera de stora prioriteringarna på medellång sikt.

B.

På grund av bristen på flexibilitet när det gäller att hantera nya omständigheter har budgetplanen
ändrats 48 gånger sedan 1988.

C.

Taket i utgiftskategori 4 — Externa åtgärder — i budgetplanen för perioden 2000-2006 har visat
sig vara otillräckligt för att tillgodose behoven till följd av de internationella kriserna under denna
period, och flexibilitetsmekanismen har därför redan utnyttjats för ett belopp på 600 miljoner
under åren 2000-2003.

D.

Under de senaste åren har budgetmyndigheten även utnyttjat katastrofreserven (utgiftskategori 6)
och har beslutat att utöka tillämpningsområdet för detta instrument under budgetförfarandet 2003
för att komplettera gemenskapsstödet för hanteringen av de olika internationella kriserna.

(1) EGT L 253, 7.10.2000, s. 42.
(2) EGT L 244, 29.9.2000, s. 27.
(3) EGT C 172, 18.6.1999, s. 1. Ändrat genom Europaparlamentets och rådets beslut 2003/429/EG (EUT L 147,
14.6.2003, s. 25).
(4) EGT L 229, 17.8.1991, s. 1.
(5) EGT L 317, 15.12.2000, s. 3.
(6) Antagna texter, P5_TA(2003)0520.
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E.

Genom att låta rådet fatta det slutgiltiga beslutet om taket för medlen försvårar de finansiella
bestämmelserna i utkastet till fördrag om upprättande av en konstitution för Europa en höjning av
taket för de egna medlen på medellång sikt och följaktligen skulle omfånget på det nuvarande taket
kunna fortsätta att vara en referens för nästa finansieringsram.

F.

Under de senaste budgetåren har utgiftsnivån varit mycket lägre än taket för de egna medlen,
nämligen runt 1,02 procent, vilket därmed har inneburit en betydande budgeterad marginal under
det nuvarande taket.

G.

Volymen på de anslag som för närvarande används för externa åtgärder (utgiftskategori 4 och 7)
utgör lite mindre än 9 procent av unionens totala budget.

H.

Den utvidgade unionens nya yttre gränser kommer att leda till nya förbindelser med grannländer
och de betydande förändringarna i utrikes- och säkerhetspolitiken i efterdyningarna av förra årets
konflikter kräver vid sidan av behovet av politiska lösningar också extra finansiell kapacitet i avsikt
att förstärka säkerhet, stabilitet och ekonomisk utveckling.

I.

I det nya utkastet till fördrag föreskrivs att unionen, genom tillsättningen av en utrikesminister, skall
bli synligare när det gäller yttre representation.

J.

EU :s allmänna budget ställer medel till förfogande under utgiftskategori 4 i budgetplanen för
utvecklingssamarbete och andra externa åtgärder via geografiska program, sektoriella åtgärder och
den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

K.

Finansieringen under utgiftskategori 4 är mestadels inriktad på utvecklingssamarbete och humanitärt
bistånd (52 procent förutom samarbetet med utvecklingsländerna kring Medelhavet).

L.

Efter utvidgningen kommer utgiftskategori 7 — ”Strategi inför anslutningen”, vilken omformades i
samband med anpassningen av budgetplanen inför utvidgningen, att avse unionens stöd till
Rumänien, Bulgarien och Turkiet.

M.

Integreringen av Europeiska utvecklingsfonden (EUF) i budgeten är ett återkommande krav från
parlamentet för att principerna om enhet och öppenhet i budgeten skall respekteras och för att
gemenskapsstödet skall bli effektivare i ett internationellt sammanhang.

N.

Målen för EUF syftar till fattigdomslindring och utveckling, och parlamentet upprepar därför sitt
åtagande att söka uppnå dessa mål via projekt som utrotar fattigdomen.

O.

Kommissionen behöver fördjupa den pågående reformprocessen genom att fortsätta med harmonisering och förenkling av finansiella och administrativa förfaranden. De nya bestämmelserna i
budgetförordningen syftar till att förbättra genomförandet av gemenskapens politik i en strävan
efter öppenhet, effektivitet, sund ekonomisk förvaltning och större ansvarskänsla.
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P.

Kommissionen utarbetar en ram för allmänna riktlinjer för framläggandet av ett nytt finansieringspaket för perioden efter 2006.

Q.

Kommissionen måste arbeta mot att punktvis införa resursfördelningskriterier, vilka skall bidra till
att uppnå mål för externa åtgärder, och inse att olika instrument är lämpliga i olika sammanhang.

Den framtida finansieringsramen

1.
Europaparlamentet anser att det är parlamentets uppgift att, i egenskap av budgetmyndighetens ena
gren, inleda en diskussion om dels den utvidgade unionens framtida behov när det gäller utgifter för
unionens externa verksamhet, dels om fastställandet av den finansiella ramen.

2.
Europaparlamentet noterar de pågående diskussionerna och förberedelserna inom kommissionen
om framtida politiska prioriteringar för reviderade ekonomiska ramar efter 2006. Parlamentet anser att
mycket står på spel och att debatten bör åtföljas av en ordentlig diskussion med parlamentet och rådet
innan kommissionen lägger fram sina förslag. Parlamentet anser att beslutet bör fattas av den nya
kommissionen när den väl konstituerats och upprättat sina egna prioriteringar, men att det slutgiltiga
beslutet skall fattas av budgetmyndigheten.

3.
Europaparlamentet betonar att det i sin nuvarande form, med tanke på valet till Europaparlamentet,
inte kommer att fatta beslut som begränsar beslutsmarginalen för det nya parlament som väljs i juni
2004. Parlamentet begär enträget att kommissionen och rådet skall ta hänsyn till denna politiska händelse
vid fastställandet av tidsplanen för de interinstitutionella förhandlingarna.

4.
Europaparlamentet påminner om sin ståndpunkt av den 24 september 2003 om kallelsen till en
regeringskonferens (1), i vilken parlamentet uppgav att för att parlamentet på ett tillfredsställande sätt skall
kunna utöva sin befogenhet att godkänna den fleråriga finansieringsramen, krävs det att man efter
regeringskonferensen snabbt inleder en interinstitutionell förhandling om finansieringsramens struktur
och kraven i samband med budgetförfarandet.

5.
Europaparlamentet anser att den framtida finansieringsramen bör göra det möjligt för Europeiska
unionen att utöva en sådan roll i världen som motsvarar dess ambitioner. Parlamentet begär därför att
kommissionen skall lägga fram förslag om åtgärder som kan tänkas finansieras inom detta utgiftsområde i
syfte att fastställa finansieringsramen för de externa åtgärderna i överensstämmelse med uppnådd
erfarenhet och förutsebara framtida behov.

6.
Europaparlamentet påminner i detta sammanhang om att taken i utgiftskategori 4 i den gällande
budgetplanen, som på rådets begäran fastställts med utgångspunkt från den budget som godkändes för
budgetåret 1999 och inte med utgångspunkt från det belopp som utgjorde tak för utgiftskategori 4 och
som godkänts för detta budgetår i den föregående budgetplanen, inte på ett adekvat sätt har täckt
unionens behov för den externa verksamheten.

7.
Europaparlamentet anser att finansiella behov som har sin upprinnelse i internationella kriser och/
eller händelser som inte kunde förutses då budgeten utarbetades och för vilka medel snabbt måste göras
tillgängliga, inte kan finansieras på bekostnad av planerade finansiella åtaganden, då detta ställer trovärdigheten och ändamålsenligheten för EU:s externa politik på spel.
(1) Antagna texter, P5_TA(2003)0407.
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8.
Europaparlamentet noterar att flexibilitetsmekanismen, som föreskrivs i punkt 24 i det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 för att finansiera klart definierade utgifter som inte kan
finansieras inom ramen för utgiftstaken under en eller flera av de andra utgiftskategorierna, utnyttjades
under 2000, 2001 och 2002, och det föreligger ett förslag från kommissionen för 2004, för att täcka
behoven till följd av de internationella kriser som inte kunde förutses och som var av flerårig art, vilket
inte var vad den ursprungligen huvudsakligen avsetts för.

9.
Europaparlamentet påminner om att en oavbruten användning av flexibilitetsmekanismen eller
andra krismekanismer inte räcker till för att utveckla en enhetlig extern politik. Flexibiliteten säkras bäst
genom att man tillser att det finns en rimlig marginal under taket för utgiftskategorin. Parlamentet anser
att det är nödvändigt att det i budgetplaneringen efter 2006 förutses tak som möjliggör en verklig
utveckling av Europeiska unionens externa politik.

10.
Europaparlamentet konstaterar att taket för egna medel för närvarande är fastställt till 1,24 procent
av medlemsstaternas BNI och att det på grundval av de senaste årens budgetar, för vilka procentandelen av
BNI var 1,01 eller 1,02, finns en potentiell årlig marginal på 16,5 miljarder euro. Parlamentet föreslår
därför att en lämplig del av denna potentiella marginal skall användas för externa åtgärder.

11.
Europaparlamentet ber kommissionen att undersöka denna möjlighet och att lägga fram förslag
för en bättre användning av den befintliga marginalen under taket för egna medel, i enlighet med vad som
fastställts i rådets beslut 2000/597/EG, Euratom.

12.
Europaparlamentet ber sitt ansvariga utskott att lägga fram förslag för att undersöka möjligheten
att inrätta budgetmekanismer som syftar till att öka de tillgängliga marginalerna och att rätta till de brister
som blivit uppenbara genom den systematiska användningen av flexibilitetsmekanismen för att lösa
finansieringsproblem under denna utgiftskategori. Detta kan ske bland annat genom utnyttjande av ej
använda anslag för brådskande externa åtgärder och utnyttjande av ej använda anslag under budgetåret
från olika kategorier, i förekommande fall tillsammans med en särskild fond som finansieras med ej
använda anslag knutna till åtaganden från föregående budgetår. Användningen av dessa instrument skall
godkännas av budgetmyndigheten.

13.
Europaparlamentet uppmanar sina behöriga organ att se över möjligheten att förstärka Europeiska
investeringsbankens roll för att tillse att en uppsättning instrument förblir tillgängliga för stöd till externa
åtgärder, och särskilt att beviljandet av tekniskt bistånd och lån spelar en adekvat roll där de mest effektivt
kan utnyttjas.

14.
Europaparlamentet ifrågasätter behovet av att bibehålla tre separata utgiftskategorier för externa
åtgärder och föreslår en översyn av den framtida finansieringsramens struktur, som gör det möjligt att
effektivt utnyttja medlen och öka den politiska synligheten. I detta sammanhang är parlamentet villigt att
överväga olika alternativ inbegripet ett som gör åtskillnad mellan olika former av externa åtgärder, såsom
stöd inför anslutningen, förstärkt grannskapssamarbete på grundval av unionens nya gränser, GUSP samt
geografiskt, selektivt och strukturellt bistånd för andra regioner i världen.
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Politiska riktlinjer

15.
Europaparlamentet erinrar om att unionens roll i världen också bedöms utifrån dess förmåga att
förebygga konflikter samt att agera och snabbt ingripa i konfliktdrabbade områden. Parlamentet anser att
det är nödvändigt att anpassa resurserna för GUSP i nästa finansieringsram, förutsatt att denna anpassning
klart och tydligt knyts till ett fortsatt överförande av GUSP till gemenskapens ansvarsområde, bland annat
genom att de övriga institutionernas (parlamentet och kommissionen) roll förstärks vid fastställandet av
prioriteringar och i beslutsprocessen och genom att budgetmyndigheten informeras på förhand. Parlamentet anser att förslagen i utkastet till fördrag i detta sammanhang går i rätt riktning.

16.
Med förbehåll för granskningen av kommissionens ovan nämnda meddelande, erinrar Europaparlamentet om att det stöder en integrering av EUF i budgeten, förutsatt att bidragen öronmärks för att
garantera att resurserna till de fattigaste länderna bibehålls och förutsatt att detta inte sker på bekostnad av
den samarbets- och utvecklingspolitik som finansieras genom den allmänna budgeten och förutsatt att
taket i budgetplanen och om nödvändigt taket för egna medel justeras därefter.

17.
Europaparlamentet anser att det är lämpligt att koncentrera och rationalisera utvecklingssamarbetet
genom en integrering av EUF i den allmänna budgeten och genom en bättre samordning och samstämmighet mellan de geografiska och sektoriella programmen för att skapa en stegvis samverkan mellan de
olika befintliga instrumenten och genom att garantera snabba och öppna förfaranden för genomförandet
av budgeten i avsikt att rationalisera EU:s externa åtgärder som helhet.

18.
Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen kommer att tillämpa de nya bestämmelserna i
budgetförordningen för att förbättra genomförandet av gemenskapens politik, i synnerhet när det gäller
externa åtgärder, och att den kommer att undersöka alla ytterligare förslag som rör lagstiftnings- eller
förvaltningsaspekterna, vilka i framtiden skulle kunna underlätta genomförandet av stödet till unionens
framtida externa politik.

19.
Europaparlamentet anser att den verksamhetsbaserade budgeteringen är ytterligare ett verktyg för
att utvärdera de externa åtgärdernas effektivitet, inverkan och ändamålsenlighet och för att besluta om
prioriteringar och negativa prioriteringar inom den externa politiken.

20.
Europaparlamentet upprepar sin begäran till kommissionen när det gäller en bedömning av de
kvantitativa och kvalitativa framstegen till följd av reformen av den externa tjänsten. Parlamentet förväntar
sig av kommissionen att denna skall intensifiera sin ansträngningar för att kompensera de förseningar som
uppstått.

21.
Europaparlamentet bekräftar att det betraktar främjandet av en ”förebyggande kultur” som kärnan
i Europeiska unionens åtgärder inom området för yttre förbindelser, och uppmanar kommissionen att
konsekvent och allmänt förverkliga och vidareutveckla denna i sin planering både inom den europeiska
säkerhets- och försvarspolitiken och den externa politiken. Parlamentet hänvisar i detta sammanhang till
flera parlamentsresolutioner och till programmet om förebyggande av våldsamma konflikter som Europeiska rådet beslutade om i Göteborg den 15 och 16 juni 2001.

22.
Europaparlamentet upprepar att de administrativa förfarandena och kraven måste förenklas, särskilt
för små projekt som ger mycket valuta för pengarna, i avsikt att uppnå en mer resultatinriktad politik.
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23.
Europaparlamentet anser att den framtida finansieringsramen bör ses över i avsikt att göra en
åtskillnad mellan olika typer av externa åtgärder som har olika karakteristiska drag och för vilka de
finansiella behoven måste behandlas separat: stöd inför anslutningen, samarbete med grannländer på
grundval av unionens nya gränser, utvecklingssamarbete, humanitärt bistånd och fattigdomsbekämpning,
inbegripet förbindelserna med AVS-länderna, GUSP och reserverna.

24.
Europaparlamentet påminner om att parlamentet sedan många år begär en integrering av EUF i
budgeten och beklagar att ingen överenskommelse hittills har kunnat nås. Parlamentet välkomnar kommissionens nya initiativ som innebär att EUF kommer att integreras i Europeiska unionens budget såsom
en faktor för politisk effektivitet och synlighet när det gäller gemenskapsstödet i ett internationellt
sammanhang.

25.
Europaparlamentet anser att EU:s strategi för externa åtgärder inte enbart bör bedömas utifrån
bidragens storlek utan också efter bidragens verkningsgrad.

26.
Europaparlamentet hävdar återigen att det är nödvändigt för Europeiska unionen att i överensstämmelse med det politiska åtagande som innebär att EU skall spela en betydelsefull roll på det
utrikespolitiska området, öka de externa åtgärdernas synlighet, samstämmighet och trovärdighet, både i
världens och de egna medborgarnas ögon. Parlamentet uppfordrar därför Europeiska unionen att förse sig
med mångsidiga instrument och flexibla och snabba mekanismer, samtidigt som man tillser att dessa skall
vara öppna för insyn och bli föremål för Europaparlamentets förhandsgodkännande och politiska uppföljning.

27.
Europaparlamentet anser att Europeiska unionens externa åtgärder av nödvändighet kommer att
utökas och begär därför att dess medel och handlingskapacitet skall förstärkas, oavsett om det handlar om
logistik, personal, information eller utrustning för försvaret inom ramen för den europeiska säkerhets- och
försvarspolitiken (ESFP), vilket rekommenderas i den strategi som presenterats av den höge representanten
för GUSP samt i Europeiska konventets förslag. Parlamentet upprepar att en förstärkning av medel och
handlingskapacitet är nödvändig för att befästa Europeiska unionens trovärdighet eftersom den är en viktig
aktör på den internationella scenen.

28.
Europaparlamentet framhåller de olika formerna av hot, oavsett om de nu är miljömässiga,
tekniska, militära eller kommer från terrorister och påminner om att unionens externa åtgärder måste
planeras på ett övergripande sätt. Parlamentet påminner om att det, vid sidan av genomförandet av
ordinarie program, gäller att främja makroekonomiskt stöd som syftar till förebyggande av konflikter av
alla slag, fredsbevarande åtgärder samt åtgärder för att hantera militära och civila kriser, bland annat
genom inrättande av snabbinsatsstyrkor. Parlamentet framhåller i synnerhet nödvändigheten av tillräckliga
anslag för de aspekter som berör politiskt samarbete, bekämpningen av fattigdomen och främjande av
demokrati och mänskliga rättigheter, i nära partnerskap med FN-organens, de icke-statliga organisationernas och det civila samhällets verksamhet på fältet.

29.
Europaparlamentet begär att de insatser som genomförs av kommissionen när det gäller decentralisering av verksamhet till delegationerna skall fortsätta, samtidigt som budgetmyndigheten uppmanas
att bevilja de resurser som krävs för ett effektivt och rationellt förverkligande av de föreskrivna målen.

30.
Europaparlamentet anser att inrättandet av ett utrikesministerium för Europeiska unionen går hand
i hand med ökade anslag till GUSP, ett förbättrat genomförande av utrikes- och säkerhetspolitiken samt att
denna politik i högre grad blir en gemenskapsangelägenhet.

31.
Europaparlamentet begär att nästa budgetplan skall syfta till att förbättra, även ur budgetsynpunkt,
samstämmigheten mellan unionens och medlemsstaternas åtgärder, i avsikt att undvika dubbelarbete.
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32.
Europaparlamentet önskar att budgetmyndigheten skall se till att det finns möjlighet att på ett
lämpligt sätt bemöta internationella krissituationer, eftersom Europeiska unionens trovärdighet som
betydelsefull aktör på den internationella scenen är direkt beroende av dess förmåga till kraftfulla insatser
i sådana situationer.
33.
Europaparlamentet rekommenderar en överföring av anslagen i utgiftskategori 7 till kategori 4,
samtidigt som det framhåller att politiken gentemot de nya grannländerna till det utvidgade EU borde bli
föremål för särskild uppmärksamhet och även specifika anslag.
34.
Europaparlamentet begär att en diskussion skall inledas om en intern omorganisation av
utgiftskategorin för externa åtgärder, samtidigt som de budgetåtaganden som ingåtts för varje budgetpost
bibehålls, eftersom kontinuitet och största möjliga insyn i förverkligandet av dessa åtaganden är önskvärt
och viktigt. Parlamentet föreslår i detta hänseende en fördelning av anslagen enligt tematiska budgetposter
som motsvarar unionens övergripande politiska prioriteringar och mål, vilka skall förses med en geografisk
struktur som gör det möjligt att utnyttja anslagen på ett flexibelt sätt för ett givet område, naturligtvis
beroende på behov men också efter fasta och objektiva tilldelningskriterier, i vilka skulle ingå mottagarländernas förmåga att ta emot stöd och respekten för ett visst antal tvingande skyldigheter, exempelvis
befolkningarnas rätt att få grundläggande behov uppfyllda.
35.
Europaparlamentet begär bland annat att den afrikanska kontinenten och länderna med störst
fattigdom och sämst utveckling skall åtnjuta ökad uppmärksamhet samt att samverkan mellan humanitära
åtgärder, utvecklingsprogram och politiskt samarbete förstärks. Parlamentet ställer sig frågande till huruvida
fördelningen av befogenheter mellan de yttre förbindelserna och utvecklingssamarbetet är de lämpligaste
och föreslår en översyn.
36.
Europaparlamentet begär att Europeiska kommissionen vid omröstningar om brådskande budgetöverföringar tar hänsyn till Europaparlamentets och berörda utskotts tidsplaner i syfte att på bästa sätt
tillämpa den rådande mekanismen för samråd och snabb information.
*
*

*

37.
Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, AVS-EU:s
ministerråd och kommissionen.

P5_TA(2003)0590

Poängsystem för lastbilar som reser genom Österrike 2004 ***III
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förlikningskommitténs gemensamma utkast till
Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett tillfälligt poängsystem för tunga
lastbilar som reser genom Österrike 2004 inom ramen för en hållbar transportpolitik (PE-CONS
3689/1/2003 — C5-0562/2003 — 2001/0310(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: tredje behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution
—

med beaktande av förlikningskommitténs gemensamma utkast och parlamentets, rådets och kommissionens förklaring om detta (PE-CONS 3689/1/2003 — C5-0562/2003),
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—

med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet (1), en behandling som
avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2001) 807) (2),

—

med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid andra behandlingen av ärendet (3), en behandling som
avsåg rådets gemensamma ståndpunkt (4),

—

med beaktande av kommissionens yttrande över parlamentets ändringar i den gemensamma ståndpunkten (KOM(2003) 531 — C5-0415/2003) (5),

—

med beaktande av artikel 251.5 i EG-fördraget,

—

med beaktande av artikel 83 i arbetsordningen,

—

med beaktande av betänkandet från parlamentets delegation till förlikningskommittén (A5-0475/
2003).

1.
Europaparlamentet godkänner det gemensamma utkastet och uppmärksammar parlamentets, rådets
och kommissionens uttalanden om utkastet.
2.
Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna
rättsakten, i enlighet med artikel 254.1 i EG-fördraget.
3.
Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att underteckna rättsakten och i samförstånd
med rådets generalsekreterare se till att den tillsammans med parlamentets, rådets och kommissionens
uttalande offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.
4.
Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna lagstiftningsresolution till rådet och
kommissionen.

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

Antagna texter från sammanträdet den 12.2.2003, P5_TA(2003)0048.
EGT C 103 E, 30.4.2002, s. 230.
Antagna texter från sammanträdet den 3.7.2003, P5_TA(2003)0328.
EUT C 214 E, 9.9.2003, s. 1.
Ännu ej offentliggjort i EUT.

P5_TA(2003)0591

Flygpassagerare (kompensation och assistans) ***III
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förlikningskommitténs gemensamma utkast till
Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade
flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (PE-CONS 3676/2003 — C5-0518/
2003 — 2001/0305(COD))
(Medbeslutandeförfarandet: tredje behandlingen)
Europaparlamentet utfärdar denna resolution
—

med beaktande av förlikningskommitténs gemensamma utkast och kommissionens förklaring om
detta (PE-CONS 3676/2003 — C5-0518/2003),

—

med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet (1), en behandling som
avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2001) 784) (2),

(1) Antagna texter från sammanträdet 24.10.2002, P5_TA(2002)0514.
(2) EGT C 103 E, 30.4.2002, s. 225.
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—

med beaktande av kommissionens ändrade förslag (KOM(2002) 717) (1),

—

med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid andra behandlingen av ärendet (2), en behandling som
avsåg rådets gemensamma ståndpunkt (3),

—

med beaktande av kommissionens yttrande över parlamentets ändringar i den gemensamma ståndpunkten (KOM(2003) 496 — C5-0396/2003) (4),

—

med beaktande av artikel 251.5 i EG-fördraget,

—

med beaktande av artikel 83 i arbetsordningen,

—

med beaktande av betänkandet från parlamentets delegation till förlikningskommittén (A5-0464/
2003).

1.
Europaparlamentet godkänner det gemensamma utkastet och uppmärksammar kommissionens
förklaring om detta.
2.
Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna
rättsakten, i enlighet med artikel 254.1 i EG-fördraget.
3.
Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att underteckna rättsakten och i samförstånd
med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning tillsammans med kommissionens förklaring.
4.
Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna lagstiftningsresolution till rådet och
kommissionen.

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

EUT C 71 E, 25.3.2003, s. 188.
Antagna texter från sammanträdet 3.7.2003, P5_TA(2003)0329.
EUT C 125 E, 27.5.2003, s. 63.
Ännu ej offentliggjort i EUT.

P5_TA(2003)0592

Kraftvärme ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av
Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av kraftvärme på grundval av efterfrågan på
nyttiggjord värme på den inre marknaden för energi och om ändring av direktiv 92/42/EEG
(10345/2/2003 — C5-0444/2003 — 2002/0185(COD))
(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution
—

med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (10345/2/2003 — C5-0444/2003) (1),

—

med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet (2), en behandling som
avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2002) 415) (3),

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.
(2) Antagen text 13.5.2003, P5_TA(2003)0202.
(3) EGT C 291 E, 26.11.2002, s. 182.
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—

med beaktande av kommissionens ändrade förslag (KOM(2003) 416) (1),

—

med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

—

med beaktande av artikel 80 i arbetsordningen,

—

med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi (A5-0457/2003).

1.

Europaparlamentet föreslår nedanstående ändringar i den gemensamma ståndpunkten.

2.
Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

P5_TC2-COD(2002)0185

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 18 december 2003 inför
antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/…/EG om främjande av kraftvärme på
grundval av efterfrågan på nyttiggjord värme på den inre marknaden för energi och om ändring
av direktiv 92/42/EEG

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175.1 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag (1),
med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),
med beaktande av Regionkommitténs yttrande (3),
i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (4), och
av följande skäl:
(1)

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

Möjligheterna att använda kraftvärme för att spara energi är inte tillräckligt utnyttjade i gemenskapen för närvarande. Främjande av högeffektiv kraftvärme på grundval av efterfrågan på nyttiggjord
värme är en prioritering för gemenskapen eftersom nyttan med kraftvärme kan bli avsevärd med
tanke på besparingar av primärenergi, undvikande av överföringsförluster och minskning av utsläpp,
framför allt av växthusgaser. Dessutom kan en effektiv energianvändning genom kraftvärme bidra
på ett positivt sätt till försörjningstryggheten och till Europeiska unionens och medlemsstaternas
konkurrenssituation. Därför är det nödvändigt att vidta åtgärder för att se till att möjligheterna
utnyttjas bättre inom ramen för den inre marknaden för energi.
EGT C 291 E, 26.11.2002, s. 182.
EUT C 95, 23.4.2003, s. 12.
(EUT C 244, 10.10.2003, s. 1).
Europaparlamentets yttrande av den 13 maj 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT), rådets gemensamma ståndpunkt av
den 8 september 2003 (ännu ej offentliggjord i EUT) och Europaparlamentets ståndpunkt av den 18 december 2003.
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(2)

I Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/54/EG av den 26 juni 2003 (1) fastställs gemensamma regler för produktion, överföring, distribution och leverans av el inom den inre marknaden
för el. I detta sammanhang bidrar utvecklingen av kraftvärme till att öka konkurrensen, även med
hänsyn till nya marknadsaktörer.

(3)

I grönboken ”Mot en europeisk strategi för tryggad energiförsörjning” konstateras det att Europeiska
unionen är kraftigt beroende av sina externa försörjningskällor, som idag tillgodoser 50 procent av
dess behov — en siffra som kommer att stiga till närmare 70 procent år 2030 om de nuvarande
tendenserna håller i sig. Importberoende och ökande importandelar ökar risken för försörjningsavbrott eller försörjningssvårigheter. Försörjningstryggheten bör inte enbart ses som en fråga om att
minska importberoendet och öka den inhemska produktionen. För en trygg försörjning krävs en
lång rad politiska initiativ för att, bland annat, skapa en diversifiering av källor och teknik samt
förbättra de internationella relationerna. I grönboken betonades vidare att en trygg energiförsörjning
är avgörande för en hållbar utveckling i framtiden. I grönboken framgår avslutningsvis att nya
åtgärder för att minska efterfrågan på energi är avgörande, både för att minska importberoendet
och för att begränsa utsläppen av växthusgaser. Europaparlamentet efterlyste i sin resolution av
den 15 november 2001 om grönboken (2) incitament för att uppmuntra en övergång till effektiva
anläggningar för energiproduktion, inbegripet kraftvärme.

(4)

I kommissionens meddelande ”Hållbar utveckling i Europa för en bättre värld: En strategi för hållbar
utveckling i Europeiska unionen”, som presenterades vid Europeiska rådets möte i Göteborg den
15—16 juni 2001, pekades klimatförändringarna ut som ett av de största hindren för hållbar
utveckling. I meddelandet betonades också behovet av att öka användningen av ren energi och att
vidta tydliga åtgärder för att minska efterfrågan på energi.

(5)

En ökad användning av kraftvärme som inriktas på primärenergibesparingar kunde vara en viktig
del i det åtgärdspaket som behövs för att Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention
om klimatförändringar skall kunna efterlevas, och även i andra strategiska paket för att uppnå
ytterligare åtaganden. I meddelandet om genomförandet av första delen av det europeiska klimatförändringsprogrammet pekade kommissionen på främjandet av kraftvärme som en av de åtgärder
som behövs för att minska utsläppen av växthusgaser från energisektorn. Kommissionen tillkännagav även att man hade för avsikt att lägga fram ett förslag till direktiv om främjande av
kraftvärme under 2002.

(6)

Europaparlamentet välkomnar i sin resolution av den 25 september 2002(flytta fotnot till efter
”klimatförändringsprogrammet”) (3) om kommissionens meddelande om genomförandet av
första delen av det europeiska klimatförändringsprogrammet idén om att lägga fram ett förslag till
ökade gemenskapsåtgärder för att främja användningen av kraftvärme, och kräver att ett direktiv
om främjande av kraftvärme antas snarast.

(7)

Vikten av kraftvärme erkändes också i rådets resolution av den 18 december 1997 (4) och i
Europaparlamentets resolution av den 15 maj 1998 om en gemenskapsstrategi för att främja
kraftvärme (5).

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

EUT
EUT
EUT
EGT
EGT

L 176, 15.7.2003, s. 37.
C 140 E, 13.6.2002, s. 543.
C 273 E, 14.11.2003, s. 172.
C 4, 8.1.1998, s. 1.
C 167, 1.6.1998, s. 308.
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(8)

I slutsatserna av den 30 maj 2000 och den 5 december 2000 godkände rådet kommissionens
handlingsplan för ökad energieffektivitet och pekade på främjandet av kraftvärme som ett av de
prioriterade områdena på kort sikt. I sitt betänkande av den 14 mars 2001 om handlingsplanen för
ökad energieffektivitet (1) uppmanade Europaparlamentet kommissionen att framlägga förslag om
gemensamma bestämmelser om främjande av kraftvärmeteknik i den utsträckning det ur ekologisk
synvinkel är förnuftigt.

(9)

Rådets direktiv 96/61/EG av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för att förebygga
och begränsa föroreningar (2), Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/80/EG av
den 23 oktober 2001 om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från stora
förbränningsanläggningar (3) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/76/EG av
den 4 december 2000 om förbränning av avfall (4) understryker alla behovet att utvärdera
möjligheterna till kraftvärme i nya anläggningar.

(10)

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/91/EG av den 16 december 2002 om
byggnaders energiprestanda (5) skall medlemsstaterna se till att det i fråga om nya byggnader med
en total användbar golvyta på över 1 000 m2 sker en bedömning av om alternativa system,
exempelvis kombinerad värme- och elproduktion, är tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt genomförbara, och detta skall beaktas innan byggandet inleds.

(11)

Högeffektiv kraftvärme kännetecknas enligt detta direktiv av de energibesparingar som uppnås
genom kombinerad istället för separat produktion av värme och el. För att kraftvärmeproduktionen
skall kunna betecknas som högeffektiv bör energibesparingarna vara mer än 10 %. För att
energibesparingarna skall bli så stora som möjligt och för att undvika att de går förlorade bör
största möjliga uppmärksamhet riktas mot driftsvillkoren för kraftvärmepannor.

(12)

Vid utvärdering av primärenergibesparingarna är det viktigt att beakta situationen för de medlemsstater där den mesta elförbrukningen täcks genom import.

(13)

Med hänsyn till insyn och öppenhet är det viktigt att en harmoniserad grunddefinition av
kraftvärme antas. När det gäller kraftvärmeanläggningar som är utrustade för separat el- och
värmeproduktion, bör sådan produktion inte anses som kraftvärme vid utfärdande av ursprungsgaranti och för statistiska ändamål.

(14)

För att se till att stödet till kraftvärmeproduktion inom ramen för detta direktiv grundas på
efterfrågan på nyttiggjord värme och primärenergibesparingar är det nödvändigt att införa kriterier
så att energieffektiviteten i den typ av kraftvärmeproduktion som faller under grunddefinitionen
skall kunna fastställas och bedömas.

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

C 343, 5.12.2001, s. 190.
L 257, 10.10.1996, s. 26.
L 309, 27.11.2001, s. 1.
L 332, 28.12.2000, s. 91.
L 1, 4.1.2003, s. 65.
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(15)

Det allmänna syftet med detta direktiv bör vara att fastställa en harmoniserad metod för beräkning
av kraftvärmeproducerad el och nödvändiga riktlinjer för dess genomförande, med beaktande av
metoder som för närvarande utarbetas av de europeiska standardiseringsorganisationerna. Beräkningsmetoden bör gå att anpassa beroende på den tekniska utvecklingen. Tillämpningen av beräkningarna i bilagorna II och III på mikrokraftvärmepannor kan i enlighet med proportionalitetsprincipen baseras på värden från ett typgodkännandeförfarande som godkänts av ett behörigt
oberoende organ.

(16)

De definitioner av kraftvärme och högeffektiv kraftvärme som används i detta direktiv påverkar inte
användningen av de definitioner i nationell lagstiftning som används för andra syften än de som
fastställs i detta direktiv. Det är lämpligt att dessutom använda relevanta definitioner i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/54/EG och i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/
77/EG av den 27 september 2001 om främjande av el producerad från förnybara energikällor på
den inre marknaden för el (1).

(17)

Mätningen av produktionen av nyttiggjord värme vid kraftvärmeverkets produktionsställe understryker behovet av att säkerställa att fördelarna med den nyttiggjorda värmen från kraftvärme inte
går förlorade i höga värmeförluster från distributionsnäten.

(18)

El-värmeförhållandet är en teknisk uppgift som måste definieras för beräkningen av mängden
kraftvärmeproducerad el.

(19)

I detta direktiv kan definitionen av ”kraftvärmepanna” också omfatta utrustning i vilken endast
elenergi eller endast värmeenergi kan framställas, t.ex. reserveldning och efterbränningsenheter.
Produktionen från sådan utrustning bör inte anses som kraftvärme vid utfärdande av ursprungsgaranti och för statistiska ändamål.

(20)

Definitionen av ”småskalig kraftvärme” omfattar bland annat mycket småskalig kraftvärme och
decentraliserade kraftvärmepannor, t.ex. kraftvärmepannor som tillgodoser behoven i isolerade
områden eller begränsade privata, kommersiella eller industriella behov.

(21)

För att öka insyn och öppenhet i samband med konsumenternas val mellan kraftvärmeproducerad
el och el som producerats med annan teknik är det nödvändigt att se till att ursprunget i
högeffektiv kraftvärme kan garanteras på grundval av harmoniserade referensvärden för effektivitet.
Ursprungsgarantiordningar innebär inte i sig själva en rätt att utnyttja nationella stödmekanismer.

(22)

Det är viktigt att alla former av el som produceras från högeffektiv kraftvärme kan omfattas av
ursprungsgarantier. Det är viktigt att göra en klar skillnad mellan ursprungsgarantier och överlåtbara
certifikat.

(23)

För att kraftvärmetekniken skall få ökad genomslagskraft på marknaden på medellång sikt är det
lämpligt att kräva att medlemsstaterna antar och publicerar en rapport där den nationella kraftvärmepotentialen analyseras; en separat analys av de hinder som finns för kraftvärme och av de
åtgärder som vidtagits för att se till att certifieringssystemet är tillförlitligt bör också ingå.

(1) EGT L 283, 27.10.2001, s. 33.
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(24)

Offentligt stöd bör vara förenligt med bestämmelserna i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till
skydd för miljön (1), inbegripet när det gäller icke-kumulation av stöd. Enligt dessa riktlinjer kan för
närvarande vissa typer av offentligt stöd tillåtas om det kan påvisas att stödåtgärderna gynnar
miljön därför att verkningsgraden är ovanligt hög, därför att energiåtgången kan minska eller därför
att tillverkningsprocessen påverkar miljön mindre. Sådant stöd kommer i vissa fall att vara
nödvändigt för att kraftvärmepotentialen skall kunna utnyttjas ytterligare, i synnerhet med tanke
på behovet av att internalisera de externa kostnaderna.

(25)

System för offentligt stöd för främjande av kraftvärme bör i huvudsak vara inriktade på stöd till
kraftvärme på grundval av ekonomiskt motiverad efterfrågan på värme och kylning.

(26)

Medlemsstaterna har olika stödmekanismer för kraftvärme på nationell nivå, t.ex. investeringsstöd,
skattebefrielse eller skattereduktion, gröna certifikat och system med direkt prisstöd. Ett viktigt
medel att uppnå detta direktivs mål är att garantera att dessa mekanismer fungerar väl till dess att
ett harmoniserat rättsligt ramverk på gemenskapsnivå blir operativt, för att bibehålla investerarnas
förtroende. Kommissionen har för avsikt att övervaka situationen och rapportera om de erfarenheter
som gjorts vid tillämpningen av nationella stödsystem.

(27)

För överföring och distribution av el som produceras från högeffektiv kraftvärme bör bestämmelserna i artikel 7.1, 7.2 och 7.5 i direktiv 2001/77/EG samt relevanta bestämmelser i direktiv 2003/
54/EG tillämpas. Fram till dess att kraftvärmeproducenten är en berättigad kund enligt nationell
lagstiftning och enligt artikel 21.1 i direktiv 2003/54/EG bör avgifterna för köp av ytterligare el,
som kraftvärmeproducenterna ibland behöver, fastställas enligt objektiva, klara och tydliga samt
icke-diskriminerande kriterier. Tillgången till nätet för el producerad från högeffektiv kraftvärme får
särskilt underlättas för småskaliga kraftvärmepannor och mikrokraftvärmepannor, under förutsättning att kommissionen underrättas.

(28)

Kraftvärmepannor på upp till 400 kW som omfattas av definitionerna i rådets direktiv 92/42/EEG
av den 21 maj 1992 om effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med flytande eller
gasformigt bränsle (2) uppfyller troligen i allmänhet inte det direktivets minimikrav på effektivitet
och bör därför inte omfattas av det.

(29)

Kraftvärmesektorns särskilda struktur, med många små och medelstora producenter, bör beaktas,
särskilt när de administrativa förfarandena för tillstånd till uppbyggnad av kraftvärmekapacitet ses
över.

(30)

Syftet med detta direktiv är att skapa en ram för främjande av kraftvärme och det är därför viktigt
att betona behovet av stabila ekonomiska och administrativa förutsättningar för investeringar i nya
kraftvärmeanläggningar. Medlemsstaterna bör uppmuntras att tillgodose det behovet genom att
utforma stödsystem med en varaktighet på minst fyra år, och genom att undvika att ofta ändra de
administrativa förfarandena osv. Medlemsstaterna bör vidare uppmanas att se till att systemen för
offentligt stöd uppfyller principen om ett gradvist upphörande.

(1) EGT C 37, 3.2.2001, s. 3.
(2) EGT L 167, 22.6.1992, s. 17. Direktivet senast ändrat genom direktiv 93/68/EEG (EGT L 220, 30.8.1993, s. 1).
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(31)

Kraftvärmens totala effektivitet och hållbarhet beror på många faktorer, till exempel teknik,
bränsletyper, lastkurvor, pannstorlek och temperaturnivå på nyttiggjord värme. Av praktiska skäl
och på grund av att värmen måste hålla olika temperatur beroende på hur den skall användas,
vilket tillsammans med andra skillnader påverkar kraftvärmeeffektiviteten, kan kraftvärmen indelas i
t.ex. följande klasser: industriell kraftvärme, kraftvärme för fjärrvärme och kraftvärme för jordbrukssektorn.

(32)

I enlighet med subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna i artikel 5 i fördraget bör allmänna
principer om en ram för främjande av kraftvärme på den inre marknaden för energi fastställas på
gemenskapsnivå, men detaljerna kring genomförandet bör utformas av medlemsstaterna så att varje
medlemsstat kan välja det system som är lämpligast. Detta direktiv begränsar sig till de minimiåtgärder som krävs för att uppnå dessa mål och går inte utöver vad som är nödvändigt för detta
syfte.

(33)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta direktiv bör antas i enlighet med rådets
beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av
kommissionens genomförandebefogenheter (1).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Syfte

Syftet med detta direktiv är att öka energieffektiviteten och förbättra försörjningstryggheten genom att
skapa en ram för främjande och utveckling av högeffektiv kraftvärme på grundval av efterfrågan på
nyttiggjord värme och primärenergibesparingar på den inre marknaden för energi med hänsyn till särskilda
nationella omständigheter, i synnerhet klimatförhållanden och ekonomiska villkor.

Artikel 2
Räckvidd

Detta direktiv skall tillämpas på framställning av kraftvärme enligt definitionen i artikel 3 och kraftvärmeteknik som förtecknas i bilaga I.

Artikel 3
Definitioner

I detta direktiv avses med
a) ”kraftvärme”: samtidig framställning i en och samma process av värmeenergi och elenergi och/eller
mekanisk energi,
b) ”nyttiggjord värme”: värme som framställs genom en kraftvärmeprocess för att tillgodose en ekonomiskt motiverad efterfrågan på värme eller kyla.
(1) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
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c) ”ekonomiskt motiverad efterfrågan”: efterfrågan som inte överstiger behovet av värme eller kyla och
som annars skulle tillgodoses på marknadsvillkor genom andra energiframställningsprocesser än kraftvärme,

d) ”kraftvärmeproducerad el”: el som framställts i en process i samband med produktionen av nyttiggjord
värme och som beräknas i enlighet med de metoder som anges i bilaga II,

e) ”reservkraft”: den el som levereras via elnätet när kraftvärmeprocessen avbryts, inklusive perioder för
underhåll, eller är ur funktion,

f) ”spetskraft”: den el som levereras via elnätet, när efterfrågan på el är större än den mängd el som
genereras vid kraftvärmeproduktionen,

g) ”total effektivitet”: den årliga summan av produktionen av el och mekanisk energi och nyttiggjord
värme dividerat med den bränslemängd som använts för den värme som producerats med en
kraftvärmeprocess och den totala produktionen av el och mekanisk energi,

h) ”effektivitet”: effektiviteten beräknad på grundval av bränslenas effektiva värmevärden (benämns även
lägre värmevärden),

i) ”högeffektiv kraftvärme”: kraftvärme som uppfyller kriterierna i bilaga III,

j) ”referensvärde för effektivitet vid separat produktion”: effektiviteten vid den alternativa separata
produktion av värme och el som kraftvärmeprocessen är avsedd att ersätta,

k) ”el-värmeförhållande”: förhållandet mellan kraftvärmeproducerad el och nyttiggjord värme vid full
kraftvärmedrift med användning av den specifika pannans prestanda,

l) ”kraftvärmepanna”: panna som kan användas vid kraftvärmedrift.

m) ”mikrokraftvärmepanna”: kraftvärmepanna med en maximal kapacitet som understiger 50 kWe,

n) ”småskalig kraftvärme”: kraftvärmepannor med en installerad kapacitet under 1 MWe (nedsänkt e),

o) ”kraftvärmeproduktion”: summan av el, mekanisk energi och nyttiggjord värme från kraftvärme.

Dessutom skall de relevanta definitionerna i direktiv 2003/54/EG och direktiv 2001/77/EG gälla.
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Artikel 4
Effektivitetskriterier för kraftvärme

1.
Vid fastställandet av kraftvärmens effektivitet i enlighet med bilaga III, skall kommissionen i enlighet
med förfarandet i artikel 14.2, senast den … (*) fastställa harmoniserade referensvärden för effektivitet vid
separat produktion av el och värme. Dessa harmoniserade referensvärden för effektivitet skall bestå av en
uppsättning värden som differentieras av relevanta faktorer, bland annat konstruktionsår och bränsletyper,
och de måste grundas på en väldokumenterad analys, bland annat med beaktande av uppgifter från
operativ användning under realistiska förhållanden, gränsöverskridande elhandel, bränslemix och klimatförhållanden samt tillämpad kraftvärmeteknik i enlighet med principerna i bilaga III.

2.
Kommissionen skall, i enlighet med förfarandet i artikel 14.2, se över de harmoniserade referensvärdena för effektivitet för separat produktion av el och värme som avses i punkt 1, första gången den
… (**) och därefter vart fjärde år, i syfte att beakta teknisk utveckling och förändringar i fördelningen av
energikällor.

3.
Medlemsstater som genomför detta direktiv innan kommissionen har fastställt harmoniserade
referensvärden för effektivitet för den separata produktion av el och värme som avses i punkt 1 bör,
fram till den tidpunkt som avses i punkt 1, anta nationella referensvärden för effektivitet för separat
produktion av värme och el, vilka skall användas vid beräkningen av primärenergibesparingar från
kraftvärme i enlighet med metoden i bilaga III.

Artikel 5
Ursprungsgaranti för el från högeffektiv kraftvärme

1.
På grundval av de harmoniserade referensvärden för effektivitet som avses i artikel 4.1 skall
medlemsstaterna senast sex månader efter det att dessa värden har antagits se till att ursprunget för el
som producerats genom högeffektiv kraftvärme kan garanteras i enlighet med objektiva, klara och tydliga
samt icke-diskriminerande kriterier som har fastställts av varje medlemsstat. De skall se till att denna
ursprungsgaranti för el gör det möjligt för producenterna att påvisa att den el de säljer producerats genom
högeffektiv kraftvärme och utfärdas för detta ändamål på begäran av producenten.

2.
Medlemsstaterna får utse ett eller flera behöriga organ, som är oberoende av produktions- och
distributionsverksamhet, med uppgift att kontrollera utfärdandet av sådana ursprungsgarantier som avses i
punkt 1.

3.
Medlemsstaterna eller de behöriga organen skall inrätta lämpliga mekanismer för att se till att
ursprungsgarantierna är både riktiga och tillförlitliga samt i den rapport som avses i artikel 10.1 beskriva
de åtgärder som vidtagits för att se till att garantisystemet är tillförlitligt.

4.

System för ursprungsgaranti ger inte i sig rätt att komma i åtnjutande av nationella stödmekanismer.

(*) Två år efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
(**) Sju år efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
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5.

För ursprungsgarantin skall följande gälla:

—

Energikällans lägre värmevärde skall anges, när det gäller elproduktionen, samt hur den värme som
framställts samtidigt som elen har använts och datum och plats för produktionen.

—

Den mängd el från högeffektiv kraftvärme enligt bilaga II som garantin avser skall anges.

—

Primärenergibesparingarna skall anges, beräknade i enlighet med bilaga III på grundval av harmoniserade referensvärden för effektivitet som fastställts av kommissionen enligt artikel 4.1.

Medlemsstaterna får förse ursprungsgarantin med kompletterande information.

6.
Sådana ursprungsgarantier som utfärdats i enlighet med punkt 1 bör medlemsstaterna ömsesidigt
erkänna, enbart som bevis för det som avses i punkt 5. Vägran att erkänna en ursprungsgaranti som ett
sådant bevis, i synnerhet av skäl som rör bedrägeribekämpning, måste grundas på objektiva, klara och
tydliga samt icke-diskriminerande kriterier.

Om en ursprungsgaranti inte erkänns, får kommissionen tvinga den vägrande parten att erkänna den,
i synnerhet med beaktande av de objektiva, klara och tydliga samt icke-diskriminerande kriterier som ett
sådant erkännande skall grundas på.

Artikel 6
Nationella potentialer för högeffektiv kraftvärme

1.
Medlemsstaterna skall göra en analys av respektive nationell potential för användning av högeffektiv
kraftvärme, inbegripet högeffektiv mikrokraftvärme.

2.

Analysen skall

—

grundas på väldokumenterade vetenskapliga uppgifter och överensstämma med de kriterier som
förtecknas i bilaga IV,

—

identifiera hela den potential för efterfrågan på nyttiggjord värme och kyla som är lämplig för
högeffektiv kraftvärme samt tillgången till bränslen och andra energiresurser som används i kraftvärme,

—

omfatta en separat analys av de hinder som kan finnas för utnyttjandet av den nationella potentialen
för högeffektiv kraftvärme. Analysen skall framför allt avse hinder i form av priser och kostnader på
och tillgång till bränslen, hinder i samband med frågor som rör nätet, administrativa förfaranden
samt bristande internalisering av externa kostnader i energipriserna.

3.
Medlemsstaterna skall första gången senast den … (*) och därefter vart fjärde år, på en begäran av
kommissionen åtminstone sex månader före den tillämpliga tidpunkten, göra en utvärdering av de
framsteg som gjorts för att öka andelen högeffektiv kraftvärme.
(*) Tre år efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
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Artikel 7
Stödarrangemang

1.
Medlemsstaterna skall se till att stödet till kraftvärme — befintliga och framtida kraftvärmepannor —
grundas på efterfrågan på nyttiggjord värme och primärenergibesparingar, mot bakgrund av de möjligheter
som finns att minska efterfrågan på energi genom andra ekonomiskt genomförbara eller miljövänliga
åtgärder, liksom andra energieffektivitetsåtgärder.

2.
Kommissionen skall, utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget,
utvärdera tillämpningen av de stödmekanismer som används i medlemsstaterna enligt vilka en kraftvärmeproducent på grundval av regler som utfärdats av offentliga myndigheter, får direkt eller indirekt stöd som
skulle kunna leda till begränsning av handeln.

Kommissionen skall överväga huruvida sådana mekanismer bidrar till att målen i artikel 6 och
artikel 174.1 i fördraget uppfylls.

3.
Kommissionen skall, i den rapport som avses i artikel 11, lägga fram en väldokumenterad analys av
erfarenheterna av de olika parallella stödmekanismer som avses i punkt 2 i den här artikeln och
tillämpningen av dessa. I rapporten skall göras en bedömning av om stödsystemen för främjande av
användningen av högeffektiv kraftvärme enligt de nationella potentialer som avses i artikel 6, varit
framgångsrika och kostnadseffektiva. Rapporten skall även innehålla en översikt över huruvida stödarrangemangen har bidragit till att skapa stabila förutsättningar för investeringar i kraftvärme.

Artikel 8
Frågor avseende elnät och tariffer

1.
I syfte att garantera överföring och distribution av el producerad genom högeffektiv kraftvärme skall
bestämmelserna i artikel 7.1, 7.2 och 7.5 i direktiv 2001/77/EG liksom de relevanta bestämmelserna i
direktiv 2003/54/EG tillämpas.

2.
Fram till dess att kraftvärmeproducenten är en berättigad kund enligt nationell lagstiftning och enligt
artikel 21.1 i direktiv 2003/54/EG, bör medlemsstaterna vidta de åtgärder som krävs för att se till att
tarifferna för inköp av reservkraft eller spetskraft grundas på offentliggjorda tariffer och villkor.

3.
Medlemsstaterna får bl.a. underlätta tillgången till nätet för el producerad från högeffektiv kraftvärme
från småskaliga kraftvärmepannor och mikrokraftvärmepannor, under förutsättning att de anmäler detta
till kommissionen.

Artikel 9
Administrativa förfaranden

1.
Medlemsstaterna eller de behöriga organ som medlemsstaterna har utsett skall utvärdera nuvarande
lagstiftning och regelverk om tillståndsförfaranden eller de andra förfaranden som anges i artikel 6 i
direktiv 2003/54/EG och som omfattar högeffektiva kraftvärmepannor.
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Sådana utvärderingar skall göras i syfte att
a) främja utformningen av kraftvärmepannor som motsvarar ekonomiskt motiverade krav på nyttiggjord
värme samt undvika produktion av mer värme än nyttiggjord värme,
b) minska lagstiftningshinder och andra hinder för en ökning av kraftvärmeproduktionen,
c) få fram effektivare och snabbare förfaranden på lämplig administrativ nivå, och
d) se till att reglerna är objektiva, klara och tydliga samt icke-diskriminerande och fullt ut beaktar
särdragen hos de olika kraftvärmeteknikerna.
2.
Medlemsstaterna skall — om det är relevant med hänsyn till den nationella lagstiftningen — ange
hur långt de kommit med följande:
a) Samordning mellan de olika administrativa organen när det gäller tidsfrister för samt mottagande och
behandling av ansökningar om tillstånd.
b) Möjligheten att fastställa särskilda riktlinjer för den verksamhet som avses i punkt 1 och möjligheten att
införa ett snabbplaneringsförfarande för kraftvärmeproducenter.
c) Utseende av myndigheter för medling vid tvister mellan tillståndsgivande myndigheter och dem som
ansöker om tillstånd.

Artikel 10
Medlemsstaternas rapportering
1.
Medlemsstaterna skall senast den … (*) offentliggöra en rapport med resultaten av de analyser och
utvärderingar som utförts i enlighet med följande artiklar: 5.3, 6.1, 9.1 och 9.2.
2.
Medlemsstaterna skall senast den … (**), och därefter vart fjärde år, på begäran av kommissionen
minst sex månader före utsatt datum, offentliggöra en rapport med resultatet av den utvärdering som
avses i artikel 6.3.
3.
Medlemsstaterna skall första gången före december månads utgång 2004, omfattande uppgifter för år
2003, och därefter varje år till kommissionen överlämna statistiska uppgifter om nationellt kraftvärmeproducerad elkraft och värme, i enlighet med den metod som anges i bilaga II.
De skall även överlämna årliga statistiska uppgifter om kraftvärmekapacitet och bränslen som används för
kraftvärme. Medlemsstaterna får även överlämna statistik över de primärenergibesparingar som uppnåtts
genom användning av kraftvärme, i enlighet med den metod som anges i bilaga III.

Artikel 11
Kommissionens rapportering
1.
Kommissionen skall, på grundval av de rapporter som överlämnas i enlighet med artikel 10, se över
tillämpningen av detta direktiv och senast den … (***), och därefter vart fjärde år, överlämna en rapport
om genomförandet av detta direktiv till Europaparlamentet och rådet. texten skall föras ihop med stycket
ovan Rapporten skall i synnerhet
(*) Två år efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
(**) Tre år efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
(***) Fyra år efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
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a) beakta framstegen i förverkligandet av respektive nationell potential för högeffektiv kraftvärme enligt
artikel 6,

b) bedöma i vilken utsträckning regler och förfaranden för utformningen av ramvillkor för kraftvärme på
den inre marknaden för energi har utformats på grundval av objektiva, klara och tydliga samt ickediskriminerande kriterier och med beaktande av fördelarna med kraftvärme,

c) granska erfarenheterna av användningen och samexistens av de olika parallella stödmekanismerna för
kraftvärme, och

d) se över referensvärdena för effektivitet för separat produktion med nuvarande teknik.

Vid behov skall kommissionen tillsammans med rapporten lägga fram ytterligare förslag till Europaparlamentet och rådet.

2.
När de framsteg som avses i punkt 1 a utvärderas skall kommissionen beakta i vilken utsträckning
de nationella potentialerna för högeffektiv kraftvärme som avses i artikel 6 har utnyttjats eller avses att
utnyttjas med hänsyn till medlemsstaternas åtgärder, förhållanden inklusive klimatförhållanden, och
effekterna av den inre energimarknaden och konsekvenserna av andra gemenskapsinitiativ såsom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med
utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (1).

Om så är lämpligt skall kommissionen lägga fram ytterligare förslag för Europaparlamentet och rådet,
särskilt med syfte att utarbeta en handlingsplan för utveckling av högeffektiv kraftvärme i gemenskapen.

3.
När möjligheterna för ytterligare harmonisering av de beräkningsmetoder som avses i artikel 4.1
bedöms, skall kommissionen beakta konsekvenserna av de alternativa beräkningar som avses i artikel 12,
bilaga II och III, på den inre energimarknaden, även med hänsyn till erfarenheterna från nationella
stödmekanismer.

Om så är lämpligt skall kommissionen lägga fram ytterligare förslag för Europaparlamentet och rådet i
syfte att ytterligare harmonisera beräkningsmetoderna.

Artikel 12
Alternativa beräkningar

1.
Fram till slutet av 2010 och under förutsättning att de i förväg får godkännande av kommissionen
får medlemsstaterna använda andra metoder än de som föreskrivs i bilaga II b för att från de rapporterade
uppgifterna subtrahera eventuell el som inte producerats i samband med en kraftvärmeprocess. För de
ändamål som avses i artiklarna 5.1 och 10.3 skall mängden kraftvärmeproducerad el dock fastställas enligt
bilaga II.
(1) EUT L 275, 25.10.2003, s. 32.
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2.
Medlemsstaterna får beräkna primärenergibesparingar från produktion av värme och el och mekanisk
energi enligt bilaga III c, utan att bilaga II tillämpas för att utesluta den icke-kraftvärmeproducerade
värmen och elen inom samma process. Sådan produktion kan betraktas som framställning genom
högeffektiv kraftvärme under förutsättning att den uppfyller effektivitetskriterierna i bilaga III a och, för
kraftvärmepannor med en kapacitet på över 25 MW, den totala kapaciteten överskrider 70 %. En
specifikation av den mängd kraftvärmeproducerad el som framställs genom denna produktion skall för
utfärdande av ursprungsgaranti och för statistiska ändamål emellertid fastställas i enlighet med bilaga II.

3.
Fram till slutet av 2010 får medlemsstaterna använda alternativa metoder för att definiera en
kraftvärmeproduktion som högeffektiv kraftvärme utan att kontrollera att kraftvärmeproduktionen
uppfyller kriterierna i bilaga III a, om det på nationell nivå kan påvisas att den kraftvärmeproduktion
som fastställs genom en sådan alternativ beräkningsmetod i genomsnitt uppfyller kriterierna i bilaga III a.
Om en ursprungsgaranti utfärdas för en sådan produktion, får den effektivitet hos kraftvärmeproduktionen
som anges i garantin då inte överstiga tröskelvärdena för kriterierna i bilaga III, om inte annat påvisas
genom beräkningar i enlighet med bilaga III. En specifikation av den mängd kraftvärmeproducerad el som
framställs genom denna produktion skall för utfärdande av ursprungsgaranti och för statistiska ändamål
emellertid fastställas i enlighet med bilaga II.

Artikel 13
Översyn

1.
De tröskelvärden som används för beräkning av kraftvärmeproducerad el enligt bilaga II a skall
anpassas till den tekniska utvecklingen i enlighet med förfarandet i artikel 14.2.

2.
De tröskelvärden som används för beräkning av kraftvärmeproduktionens effektivitet och primärenergibesparingar enligt bilaga III a skall anpassas till den tekniska utvecklingen i enlighet med förfarandet
i artikel 14.2.

3.
De riktlinjer för fastställande av el-värmeförhållandet som avses i bilaga II d skall anpassas till den
tekniska utvecklingen i enlighet med förfarandet i artikel 14.2.

Artikel 14
Kommittéförfarande

1.

Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2.
När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med
beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3.

Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.
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Artikel 15
Införlivande
Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för
att följa detta direktiv senast den … (*). De skall genast underrätta kommissionen om detta.
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller
åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras
skall varje medlemsstat själv utfärda.
Artikel 16
Ändring av direktiv 92/42/EEG
Följande strecksats skall läggas till i artikel 3.1 i direktiv 92/42/EEG:

”— kraftvärmepannor enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/…/EG av
den … om främjande av kraftvärme på grundval av efterfrågan på nyttiggjord värme på den inre
marknaden för energi (*).
____________________
(*) EUT L … (Publikationskontoret: hänvisning till det här direktivet).”

Artikel 17
Ikraftträdande
Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.
Artikel 18
Adressater
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i … den

På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

Ordförande

Ordförande

(*) Två år efter det att detta direktiv har trätt i kraft.

BILAGA I
Kraftvärmetekniker som omfattas av detta direktiv
a) Kombicykel med värmeåtervinning
b) Mottrycksturbin

15.4.2004

15.4.2004

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 91 E/643
Torsdag 18 december 2003

c) Kondensturbin med ångavtappning
d) Gasturbin med värmeåtervinning
e) Förbränningsmotor
f) Mikroturbiner
g) Stirlingmotorer
h) Bränsleceller
i) Ångmaskiner
j) Organiska Rankinecykler
k) Andra typer av tekniker eller kombinationer av tekniker som omfattas av definitionerna i artikel 3 a.

BILAGA II

Beräkning av kraftvärmeproducerad el

De värden som används för beräkning av kraftvärmeproducerad el skall fastställas på grundval av den
förväntade eller faktiska driften av pannan under normala användningsförhållanden. För mikrokraftvärmepannor får beräkningen baseras på certifierade värden.
a) I följande fall skall den kraftvärmeproducerade elen betraktas som lika med pannans totala årliga
elproduktion, uppmätt vid anslutningspunkten till huvudgeneratorerna:
i) I de kraftvärmepannor av typ b, d, e, f, g och h som avses i bilaga I, med en total årlig effektivitet
som av medlemsstaterna fastställts till minst 75 %.
ii) I de kraftvärmepannor av typ a och c som avses i bilaga I, med en total årlig effektivitet som av
medlemsstaterna fastställts till minst 80 %.
b) I kraftvärmepannor med en total årlig effektivitet under det värde som anges i led a i (de kraftvärmepannor av typ b, d, e, f, g och h som avses i bilaga I) eller med en total årlig effektivitet under
det värde som anges i led a ii (de kraftvärmepannor av typ a och c som avses i bilaga I) skall följande
formel användas:
E

CHP

= HCHP . C

där
E

CHP

är mängden kraftvärmeproducerad el

C är el-värmeförhållandet
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Hchp är mängden av nyttiggjord värme från kraftvärmeproduktionen (beräknad för detta ändamål som
den totala värmeproduktionen minus den värme som producerats i separata pannor eller genom direkt
ångavtappning från ånggeneratorn före turbinen).
Beräkningen av kraftvärmeproducerad el måste grundas på det verkliga el-värmeförhållandet. Om det
verkliga el-värmeförhållandet för en kraftvärmepanna är okänt, får följande standardvärden användas,
särskilt för statistiska ändamål,för de kraftvärmepannor av typ a, b, c, d, och e som avses i bilaga I,
förutsatt att beräknad mängd kraftvärmeproducerad el understiger eller är lika med pannans totala
elproduktion:

Typ av panna

Standardvärden för el-värmeförhållandet, C

Kombicykel med värmeåtervinning

0,95

Mottrycksturbin

0,45

Kondensturbin med ångavtappning

0,45

Gasturbin med värmeåtervinning

0,55

Förbränningsmotor

0,75

Om medlemsstaterna fastställer standardvärden för el-värmeförhållanden för de pannor av typ f, g, h, i,
j och k som avses i bilaga I, skall dessa värden offentliggöras och anmälas till kommissionen.
c) Om en del av energiinnehållet i den bränslemängd som använts för kraftvärmeprocessen återvinns i
kemikalier, kan denna del subtraheras från bränslemängden innan den totala effektiviteten i enlighet
med leden a och b beräknas.
d) Medlemsstaterna får fastställa el-värmeförhållandet som förhållandet mellan el och nyttiggjord värme
vid en kraftvärmeprocess som används vid dellast med användning av de operativa uppgifterna för den
specifika pannan.
e) Kommissionen skall i enlighet med förfarandet i artikel 14.2 lägga fram ingående riktlinjer för
genomförande och tillämpning av bilaga II, inbegripet fastställandet av el-värmeförhållandet.
f) Medlemsstaterna får använda andra rapporteringsperioder än ett år för de beräkningar som görs enligt
leden a och b.

BILAGA III
Metod för att fastställa kraftvärmeprocessens effektivitet
De värden som används för beräkning av kraftvärmeproduktionens effektivitet och besparingarna av
primärenergi skall fastställas på grundval av den förväntade eller faktiska driften av pannan under normala
förhållanden.

15.4.2004

15.4.2004

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 91 E/645
Torsdag 18 december 2003

a) Högeffektiv kraftvärme

Vid tillämpningen av detta direktiv skall högeffektiv kraftvärmeproduktion uppfylla följande kriterier:

—

Kraftvärmeproduktionen i kraftvärmepannor skall innebära besparingar beräknade enligt led b av
primärenergi på minst 10 % jämfört med referensvärdena för separat produktion av värme och el.

—

Produktionen i småskaliga kraftvärmepannor och mikrokraftvärmepannor, som leder till primärenergibesparingar får betecknas som högeffektiv kraftvärme.

b) Beräkning av primärenergibesparingar

De primärenergibesparingar som görs till följd av kraftvärmeproduktion i enlighet med definitionen
i bilaga II skall beräknas enligt följande formel:

där

PES är primärenergibesparingarna

CHP Hη är kraftvärmeproduktionens värmeeffektivitet definierad som årlig produktion av nyttiggjord
värme dividerad med den bränslemängd som använts för att producera summan av nyttiggjord värme
och el från kraftvärme.

Ref Hη är referensvärdet för effektivitet för separat värmeproduktion.

CHP Eη är kraftvärmeproduktionens eleffektivitet definierad som årlig elproduktion genom kraftvärme
dividerad med den bränslemängd som använts för att producera summan av nyttiggjord värme och el
genom kraftvärme. Om en kraftvärmepanna framställer mekanisk energi, kan den årliga elproduktionen
genom kraftvärme ökas med ytterligare en faktor som motsvarar en lika stor mängd el som den
mekaniska energin. Denna ytterligare faktor ger inte rätt att utfärda ursprungsgarantier i enlighet med
artikel 5.

Ref Eη är referensvärdet för effektivitet för separat elproduktion.
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c) Beräkningar av energibesparingar med alternativ beräkningsmetod enligt artikel 12.2

Om primärenergibesparingarna för en process beräknas enligt artikel 12.2 skall primärenergibesparingarna beräknas enligt formeln i led b i denna bilaga varvid

”CHP Hη” skall ersättas med ”Hη” och

”CHP Eη” skall ersättas med ”Eη”

där

Hη betecknar processens värmeeffektivitet, definierad som den årliga värmeproduktionen dividerad med
den bränslemängd som använts för att producera summan av värmeproduktionen och elproduktionen.

Eη betecknar processens eleffektivitet, definierad som den årliga elproduktionen dividerad med den
bränslemängd som använts för att producera summan av värmeproduktionen och elproduktionen. Om
en kraftvärmepanna framställer mekanisk energi, kan den årliga elproduktionen genom kraftvärme ökas
med ytterligare en faktor som motsvarar en lika stor mängd el som den mekaniska energin.

Denna ytterligare faktor ger inte rätt att utfärda ursprungsgarantier i enlighet med artikel 5.

d) Medlemsstaterna får använda andra rapporteringsperioder än ett år för de beräkningar som görs enligt
leden b och c i denna bilaga.

e) För mikrokraftvärmepannor får beräkningen baseras på certifierade uppgifter.

f) Referensvärden för effektivitet för separat produktion av värme och el

I principerna bakom definitionen av referensvärdena för effektivitet för separat produktion av värme
och el som avses i artikel 4.1 och i formeln i led b i denna bilaga skall driftseffektiviteten hos den
separata värme- och elproduktion som är avsedd att ersättas av kraftvärme fastställas.

Referensvärdena för effektivitet skall beräknas enligt följande principer:

1. För kraftvärmepannor enligt definitionen i artikel 3, skall jämförelsen med separat elproduktion utgå
från principen att samma bränslekategorier jämförs.

2. Varje kraftvärmepanna skall jämföras med den bästa tillgängliga och ekonomiskt motiverade
tekniken för separat produktion av värme och el på marknaden under kraftvärmepannans konstruktionsår.
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3. Referensvärdena för effektivitet för kraftvärmepannor som är äldre än 10 år skall fastställas som
referensvärdet för pannor som är 10 år gamla.
4. Referensvärdena för effektivitet för separat produktion av el och värme skall återspegla klimatskillnaderna mellan medlemsstaterna.

BILAGA IV
Kriterier för analys av nationell potential för högeffektiv kraftvärme
a) I analysen av nationell potential enligt artikel 6 skall följande beaktas:
—

Vilken bränsletyp som sannolikt kommer att användas för att utnyttja kraftvärmemöjligheterna,
inbegripet särskild hänsyn till möjligheterna att genom kraftvärme öka användningen av förnybara
energikällor på de nationella marknaderna för värme.

—

Vilken typ av kraftvärmetekniker enligt bilaga I som sannolikt kommer att användas för att
förverkliga den nationella potentialen.

—

Vilken typ av separat produktion av värme och el eller, om möjligt, mekanisk energi som den
högeffektiva kraftvärmen antas ersätta.

—

En uppdelning av potentialen mellan modernisering av befintlig kapacitet och uppbyggnad av
ny kapacitet.

b) Analysen skall inbegripa lämpliga mekanismer för bedömning av kostnadseffektiviteten — i form av
primärenergibesparingar — om andelen högeffektiv kraftvärme ökar i den nationella energimixen.
Analysen av kostnadseffektiviteten skall också beakta nationella åtaganden som gjorts inom ramen för
de klimatpolitiska åtaganden som gemenskapen gjort enligt Kyotoprotokollet till Förenta nationernas
ramkonvention om klimatförändringar.
c) I analysen av nationell kraftvärmepotential skall potentialen i förhållande till tidsramarna 2010,
2015 och 2020 anges, om möjligt med kostnadsuppskattningar för de olika tidsramarna.

P5_TA(2003)0593

Stats- och regeringschefernas möte om regeringskonferensen
Europaparlamentets resolution om resultatet av regeringskonferensen

Europaparlamentet utfärdar denna resolution
—

med beaktande av utkastet till fördrag om upprättande av en konstitution för Europa av den 18 juli
2003 som utarbetats av Europeiska konventet,
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—

med beaktande av det italienska ordförandeskapets förslag (CIG 60/03),

—

med beaktande av artikel 37.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.

Det finns ett allmänt erkänt behov av att fördjupa den europeiska integrationen samtidigt som
unionen utvidgas.

B.

Europaparlamentet har upprepade gånger påpekat att konstitutionen måste undertecknas i så god
tid att allmänheten får möjlighet att engagera sig i en relevant politisk debatt i samband med
valkampanjen inför Europaparlamentsvalet.

1.
Europaparlamentet är djupt besviket över rådets misslyckande att få till stånd en övergripande
överenskommelse om utkastet till fördrag om upprättandet av en konstitution.

2.
Europaparlamentet konstaterar än en gång att regeringskonferensmetoden misslyckats och erinrar
om hur effektivt konventet för Europa var. Parlamentet beklagar att Europas gemensamma intressen
uppenbarligen inte stått i centrum unde regeringskonferensen.

3.
Europaparlamentet kräver att konventets utkast till fördrag om upprättande av en konstitution för
Europa skall utgöra grunden för regeringskonferensens slutgiltiga och allmänna överenskommelse och att
inga nya frågor skall tas upp.

4.
Europaparlamentet varnar för att ett misslyckande med försöken att lösa frågan om den utvidgade
unionens möjligheter att agera skulle kunna leda till ett ”Europa med olika hastighet i de olika länderna”
där man går olika fort fram, en ny form av mellanstatlighet eller till och med en splittring inom unionen.

5.
Europaparlamentet uppmanar ordförandelandet Italien att offentliggöra en detaljerad förteckning
över de överenskommelser som den anser att man nådde under regeringskonferensens Brysselmöte den
12-13 december 2003.

6.
Europaparlamentet uppmanar därför det kommande irländska ordförandeskapet, att sammankalla
regeringskonferensens utrikesministrar i januari 2004 för att anta ett förslag för hur man skall gå vidare,
och för att konsolidera alla de texter man hittills har enats om under regeringskonferensen.

7.
Europaparlamentet uppmanar det irländska ordförandeskapet att presentera ett datum — före den
1 maj 2004 — för ett regeringskonferensmöte på stats- och regeringschefsnivå så att man kan fatta beslut
i de återstående frågorna.

8.
Europaparlamentet kräver att det irländska ordförandeskapet vid mötet i Europaparlamentet i
januari 2004 i Strasbourg lägger fram en handlingsplan för hur man skall kunna avsluta regeringskonferensen på ett framgångsrikt sätt.

9.
Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till regeringskonferensen,
rådet, kommissionen, medlemsstaternas parlament samt parlamenten i anslutningsländerna och kandidatländerna.
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P5_TA(2003)0594

Elektroniska vägtullsystem ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv
om allmänt införande av och driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem i gemenskapen
(KOM(2003) 132 — C5-0190/2003 — 2003/0081(COD))
(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution
—

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2003) 132) (1),

—

med beaktande av artikel 251.2 och artikel 71.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen
har lagt fram sitt förslag (C5-0190/2003),

—

med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

—

med beaktande av betänkandet från utskottet för regionalpolitik, transport och turism och yttrandet
från utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi (A5-0435/2003).

1.

Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.
Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förelägga parlamentet en ny text om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.
3.
Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.

P5_TC1-COD(2003)0081
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 18 december 2003 inför
antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/…/EG om driftskompatibilitet mellan
elektroniska vägtullsystem i gemenskapen

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 71.1 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag (1),
med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),
med beaktande av Regionkommitténs yttrande (1),
(1) EUT C …
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i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (1), och

av följande skäl:

(1)

I sin resolution av den 17 juni 1997 om utveckling av telematik inom sektorn för vägtransporter,
särskilt elektronisk avgiftsbetalning (2), uppmanade rådet medlemsstaterna och kommissionen att
utveckla en strategi för att säkerställa konvergens mellan olika system för elektronisk avgiftsbetalning så att tillräcklig driftskompatibilitet uppnås på europeisk nivå. Den första fasen i denna strategi
presenterades i kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala
kommittén och Regionkommittén om driftskompatibla system för elektronisk avgiftsbetalning i
Europa (3).

(2)

De europeiska länder som har infört elektroniska vägtullsystem för att finansiera väginfrastrukturer,
eller som infört elektronisk avgiftsbetalning för användning av vägnätet (dessa system benämns
nedan ”elektroniska vägtullsystem”), använder huvudsakligen mikrovågsteknik för korta avstånd, med
frekvenser runt 5,8 GHz, men dessa system är i dag inte fullständigt kompatibla. Efter antagandet
av förstandarder 1997 ledde Europeiska standardiseringsorganisationens (CEN) ansträngningar
rörande mikrovågstekniken till sist i januari 2003 till antagandet av tekniska standarder som
främjar driftskompatibiliteten för mikrovågsbaserade elektroniska vägtullsystem med frekvenser på
5,8 GHz. Dessa tekniska förstandarder täcker emellertid inte alla de DSRC-system (Dedicated
Short Range Communications) med frekvenser på 5,8 GHz som är i drift inom unionen och
omfattar två varianter som inte är helt kompatibla. Standarderna bygger på modellen ”Open
Systems Interconnection” (OSI), som definierats av Internationella standardiseringsorganisationen för
kommunikation mellan informationssystem.

(3)

Det här direktivet påverkar inte medlemsstaternas frihet att bestämma avgiftssystem för
väginfrastrukturer.

(4)

Tillverkare och infrastrukturförvaltare har emellertid kommit överens om att inom EU:s medlemsstater utveckla driftskompatibla produkter på grundval av de förstandarder som antogs 1997, och
att främja lösningar baserade på höghastighetsöverföring mellan utrustning i fordon och vid vägar.
Användarna bör då ha tillgång till en utrustning som kan kommunicera med samtliga system
som finns angivna i artikel 2.1.

(5)

Det är viktigt att så snart som möjligt fullborda standardiseringsarbetet så att man kan fastställa
tekniska standarder som garanterar driftskompatibiliteten för elektroniska vägtullsystem baserade på
mikrovågsteknik. För att undvika att marknaden fragmenteras på nytt bör man också snarast inleda
standardiseringsarbetet avseende elektroniska vägtullsystem baserade på en kombination av satellitbaserad positionsbestämning och mobilkommunikation.

(6)

Det är nödvändigt att skapa förutsättningar för ett allmänt införande av elektroniska vägtullsystem i
medlemsstaterna och i grannländerna, och det krävs driftskompatibla system som är anpassade till
den framtida utvecklingen av gemenskapens avgiftsstrategi och till den tekniska utvecklingen.

(1) Europaparlamentets ståndpunkt av den 18 december 2003.
(2) EGT C 194, 25.6.1997, s. 5.
(3) KOM(1998) 795.
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(7)

Då nya vägtullsystem införs måste utbudet på fordonsutrustning vara tillräckligt stort för att
diskriminering mellan de berörda företagen skall kunna undvikas.

(8)

I synnerhet den nya tekniken för satellitbaserad positionsbestämning (GNSS) och mobilkommunikation (GSM/GPRS) och dess tillämpning i vägtullsystemet kan uppfylla de krav som följer av den
nya avgiftsstrategi som unionen och medlemsstaterna planerar, eftersom tekniken är ytterst flexibel
och kan användas på ett mångsidigt sätt. Tekniken gör det möjligt att registrera hur många
kilometer som körs inom varje vägkategori, utan att det behövs dyrbara investeringar i infrastrukturutrustning. Den nya tekniken öppnar dessutom dörren för ytterligare nya säkerhets- och
informationstjänster för resenärerna, såsom automatiskt nödanrop vid olyckor och information i
realtid om trafikförhållanden, trafikintensitet eller restid. På området satellitbaserad positionsbestämning kommer projektet Galileo, som lanserades av Europeiska unionen 2002, att från och med
2008 ge information av högre kvalitet än den som det nuvarande GPS-systemet kan ge, och denna
information är optimal för vägtelematiktjänster. Galileos föregångare, Egnos, kommer att vara
driftsklart 2004 och ha liknande egenskaper. Dessa innovativa system kan dock komma att medföra
problem i fråga om bland annat kontrollernas tillförlitlighet och bedrägeribekämpning. Mot
bakgrund av de ovan nämnda enorma fördelarna är tekniken för satellitbaserad positionsbestämning och mobilkommunikation i princip att rekommendera vid införandet av nya vägtullsystem.

(9)

Mångfalden av tekniska lösningar, som används eller planeras för elektroniska vägtullar under de
kommande åren (framför allt mikrovågor på 5,8 GHz, satellitbaserad positionsbestämning och
mobilkommunikation), och mångfalden av medlemsstaternas och grannländernas krav på de
elektroniska vägtullsystemen kan komma att stå i vägen för en väl fungerande inre marknad och
transportpolitikens mål. Det finns risk för att chaufförerna på grund av detta i framtiden måste ha
flera olika och driftsinkompatibla elektroniska enheter i sina förarhytter, vilket i sin tur ökar risken
för felhantering och oavsiktliga lagöverträdelser. En sådan utveckling är på grund av kostnader
och av säkerhetsrelaterade och rättsliga skäl oacceptabel för användare och tillverkare av
lastbilar.

(10)

Det är nödvändigt att undanröja de konstgjorda hinder som står i vägen för att den inre marknaden
skall fungera korrekt, utan att hindra medlemsstaterna och EU från att tillämpa olika avgiftssystem
för alla fordonstyper på lokal, nationell och internationell nivå. Fordonsutrustningen måste göra det
möjligt att ta ut avgifter med beaktande av principen om likabehandling av alla medborgare i
Europeiska unionens medlemsstater. Man bör därför så snart som möjligt sörja för driftskompatibilitet mellan de elektroniska vägtullsystemen i hela gemenskapen.

(11)

Chaufförerna har rätt att förvänta sig väginfrastrukturtjänster av högre kvalitet, särskilt när det gäller
säkerheten, och betydligt kortare köer framför tullstationerna, särskilt vid topptrafik och på vissa
högbelastade sträckor. Det europeiska elektroniska vägtullsystemet måste utformas på ett sätt som tar
hänsyn till detta. Vidare bör hänsyn tas till att de planerade teknikerna och komponenterna även
bör kunna samverka med andra komponenter i fordonen, såsom digitala färdskrivare och
alarmeringstjänster. Intermodala system bör inte uteslutas i ett senare skede.
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(12) Tillgången till ytterligare, framtida användningsmöjligheter vid sidan av uttag av vägtullar bör
garanteras genom ett lämpligt gränssnitt.

(13) Ett europeiskt elektroniskt vägtullsystem bör säkra kompatibilitet på det tekniska och det
kontraktsmässiga planet och omfatta ett enda kontrakt mellan kunderna och de operatörer som
erbjuder tjänsten, i överensstämmelse med de kontraktsregler som ger samtliga operatörer och/
eller utfärdande organ möjlighet att tillhandahålla tjänsten och som gäller för hela infrastrukturnätet, och tekniska standarder och krav som ger industrin möjlighet att ställa nödvändig
utrustning till förfogande för tillhandahållandet av tjänsten.

(14)

Elektroniska vägtullsystem bidrar märkbart till att minska olycksrisken och därmed till att öka
resenärernas säkerhet vid tullstationerna, till att minska antalet kontantbetalningar vid tullstationerna och till att minska trafikstockningarna vid dessa stationer, särskilt vid topptrafik. De gör det
också möjligt att förebygga negativ miljöpåverkan från byggandet av nya eller utbyggnad av
befintliga tullstationer.

(15)

Införandet av elektroniska vägtullsystem medför behandling av personuppgifter. Vid sådan behandling måste europeiska föreskrifter följas, särskilt bestämmelserna i direktiven 95/46/EG (1) och 2002/
58/EG (2). Rätten till skydd av personuppgifter nämns särskilt i artikel 8 i Europeiska unionens
stadga om de grundläggande rättigheterna.

(16)

Eftersom målen för den föreslagna åtgärden, särskilt driftskompatibiliteten mellan de elektroniska
vägtullsystemen på den inre marknaden och införandet av ett europeiskt system för elektroniska
vägtullar på hela det vägnät i gemenskapen som är belagt med vägtullar, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför, på grund av åtgärdens omfattning och verkningar,
bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går
detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(17) För att ett europeiskt system för elektroniska vägtullar skall kunna införas måste en rad
principer fastställas av den kommitté som omnämns i artikel 5.

(18) En automatisk vägtulldebitering av bankkonton eller kredit-/debitkortskonton placerade var som
helst inom (eller utanför) EU kräver ett fullt operativt EU-betalningsområde med icke-diskriminerande avgifter.

(19) Det är av avgörande betydelse att ett gemensamt elektroniskt vägtullsystem för EU uppfyller
följande grundläggande kriterier nämligen att det är möjligt att i systemet införliva framtida
tekniska och systemrelaterade förbättringar och utbyggnader utan dyra överskott av gamla
modeller och metoder, att kostnaderna för privata och kommersiella väganvändare att anta
systemet är obetydliga jämfört med fördelarna för dessa väganvändare samt för hela samhället,
och att varje medlemsstat genomför systemet så att det inte i något avseende uppstår diskriminering mellan väganvändare från det egna landet och väganvändare från andra medlemsstater.

(20)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta direktiv bör antas i enlighet med rådets
beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av
kommissionens genomförandebefogenheter (3).

(1) Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31). Ändrat genom
förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).
(2) Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd
inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation) (EGT L 201, 31.7.2002, s.
37).
(3) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
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(21) Det bör garanteras att de berörda aktörerna (vägtullsoperatörerna, infrastrukturförvaltarna,
elektronik- och bilindustrin, användarna) får delta i kommissionens samråd om tekniska frågor
och kontraktsfrågor i anslutning till genomförandet av de europeiska elektroniska vägtullarna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Syfte och räckvidd

1.
I detta direktiv fastställs de villkor som är nödvändiga för att säkerställa driftskompatibilitet mellan
elektroniska vägtullsystem i gemenskapen. Direktivet gäller elektronisk inkassering av alla slags vägavgifter
på hela EU:s vägnät, inklusive vägar i och utanför städer, motorvägar, större och mindre vägar, samt olika
anläggningar som tunnlar, broar och färjor.

2.

Detta direktiv skall inte tillämpas på

a) vägtullsystem utan elektronisk insamling,

b) elektroniska vägtullsystem som inte kräver att utrustning installeras i fordonet,

c) små, strikt lokala vägtullsystem för vilka kostnaderna för att respektera kraven i direktivet skulle
vara oproportionerligt stora i förhållande till nyttan.

3.
För att uppnå det mål som fastställs i punkt 1 skall ett europeiskt system för elektroniska vägtullar
inrättas. Systemet skall säkerställa driftskompatibilitet för användarna mellan de elektroniska vägtullsystem
som redan inrättats i medlemsstaterna, eller som i framtiden kommer att införas på Europeiska unionens
territorium.

Artikel 2
Tekniska lösningar

1.
I alla nya elektroniska vägtullsystem som tas i drift från och med den 1 januari 2007 och som
avser lastbilar av alla kategorier och/eller bussar skall systemen vara driftskompatibla med varandra och
en eller flera av följande tekniska lösningar skall tillämpas för vägtullstransaktionerna:
a) Satellitbaserad positionsbestämning

b) Mobilkommunikation enligt GSM/GPRS-standarden (referens GSM TS 03.60/23.060)

c) 5,8 GHz mikrovågor.
2.
Dessa system (1 a–c) måste vara driftskompatibla och får — när det gäller systemens ursprungsland eller villkoren enligt vilka systemen tillämpas — endast stödas för att de är driftskompatibla (fri
konkurrens).
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3. Från och med den 1 januari 2007 skall ett europeiskt system för elektroniska vägtullar enligt
artikel 3 fastställas. Från och med den dagen skall operatörerna enligt tidsplanen i artikel 3.4 på begäran
förse användarna med sådan fordonsutrustning som dels lämpar sig för samtliga idrifttagna elektroniska
vägtullsystem i Europeiska unionen och för alla fordonstyper, dels är driftskompatibel och kan kommunicera med samtliga system som används på unionens territorium, och därtill bör utbudet vara tillräckligt så att samtliga intresserade användares efterfrågan tillfredsställs.

4. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 kan fordonsutrustningen också lämpa sig för
annan teknik, förutsatt att detta inte ger upphov till ytterligare bördor för användarna eller skapar
diskriminering mellan dem. Vid behov kan fordonsutrustningen också kopplas till fordonets digitalafärdskrivare.

5.
Arbetet med driftskompatibilitet mellan befintlig teknik för elektroniska vägtullar, vilken utförts
inom ramen för det europeiska elektroniska vägtullsystemet, måste garantera att de system och den
utrustning som nämns i punkt 1 är kompatibla med varandra och att samma gränssnitt används.

6.
Det är tillrådligt att använda den teknik för satellitbaserad positionsbestämning och mobilkommunikation som avses i punkt 1 när nya elektroniska vägtullsystem tas i drift. När det gäller en
eventuell övergång till system som använder sådan teknik från system som använder en annan teknik,
skall kommissionen tillsammans med den kommitté som avses i artikel 5 utarbeta en rapport före den
31 december 2009. Denna rapport skall inbegripa en studie av användningen av var och en av de
tekniker som omnämns i punkt 1 samt en kostnads-nyttoanalys. Kommissionen skall vid behov låta
rapporten åtföljas av ett förslag till Europaparlamentet och rådet om en övergångsstrategi.

7.
Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som krävs för att öka användningen av elektroniska vägtullsystem. De skall sträva efter att minst 50 % av trafikflödet i varje tullstation senast den 1 januari 2007
skall kunna utnyttja elektroniska vägtullsystem. Tullvägar avsedda för elektronisk inkassering av tullar
kan även användas för inkassering av tullar med andra metoder, förutsatt att vederbörlig hänsyn tas
till säkerheten.

8.
Medlemsstaterna skall se till att den behandling av personuppgifter som krävs för driften av det
europeiska systemet för elektroniska vägtullar stämmer överens med de europeiska bestämmelserna om
skydd av fysiska personers fri- och rättigheter, särskilt med direktiven 95/46/EG och 2002/58/EG.

Artikel 3
Inrättande av ett europeiskt system för elektroniska vägtullar

1.
Ett europeiskt system för elektroniska vägtullar skall inrättas för all väginfrastruktur i gemenskapen där
det elektroniskt tas ut vägtullar eller avgifter för användning. Detta elektroniska vägtullsystem skall
definieras genom kontraktsregler som ger samtliga operatörer och/eller utfärdande organ möjlighet att
tillhandahålla tjänsten, tekniska standarder och krav samt ett enda abonnemangskontrakt mellan
kunderna och de operatörer som tillhandahåller tjänsten. Hela infrastrukturnätet skall kunna användas
med detta kontrakt, som skall kunna tecknas hos alla operatörer som förvaltar någon del av nätet.
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2.
Det europeiska systemet för elektroniska vägtullar får varken påverka medlemsstaternas principbeslut att ta ut en vägtull för en bestämd typ av fordon eller nivån på eller ändamålet med de avgifter som
tas ut. Det skall endast avse metoden för insamling av tullar eller avgifter. Systemet skall garantera
driftskompatibla kontrakt oavsett var fordonet är registrerat, vilken nationalitet abonnenten har, vilken
nationalitet det utfärdande organ har hos vilket abonnemanget är tecknat och vilket område eller punkt
på vägnätet avgiften gäller.

3.
Systemet skall tillåta att en intermodal vägtulltjänst utvecklas utan att detta skapar nackdelar för
mer hållbara transportmetoder.

4.
Varje organ som utfärdar kontrakt för elektronisk avgiftsbetalning i unionen skall erbjuda sina
kunder ett kontrakt som överensstämmer med reglerna för europeiska elektroniska vägtullar enligt
följande tidsplan:
a) För alla fordon som väger över 3,5 ton och för alla fordon som transporterar fler än 9 passagerare
(chaufför + 8) senast två år efter besluten om det europeiska elektroniska vägtullsystemet.

b) För alla andra typer av fordon senast fem år efter besluten om definitionen av det europeiska
elektroniska vägtullsystemet.

Artikel 4
Definition av det europeiska systemet för elektroniska vägtullar

1.

Det europeiska systemet för elektroniska vägtullar skall definieras med hjälp av följande faktorer:

a) Funktionsmässiga och tekniska specifikationer för systemet, systemets kvalitet och tullstationernas
utbyggnadsgrad, som syftar till att minska köer, trafikstockningar och antalet tillbud orsakade av
avgiftsinsamlingen.

b) Inledande och uppföljning av de europeiska standardiseringsorganens tekniska standardiseringsarbete.

c) Eventuella tekniska kompletteringar av tillämpade standarder och förstandarder i syfte att garantera
driftskompatibiliteten. Förfaranden som gör det möjligt att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen,
särskilt inom mobilkommunikationen, för att uppdatera förteckningen över den teknik som det
europeiska systemet för elektroniska vägtullar bygger på.

d) Specifikationer för utrustningens montering i fordonen.

e) Europeiska typgodkännandeförfaranden för fordonsburen utrustning och utrustning vid vägen samt för
fordon och utrustning som helhet, bland annat med hänsyn till vägsäkerheten.

f) Transaktionsmodeller.

g) Samförståndsavtal mellan de berörda vägnätsförvaltarna om införande av systemet på det europeiska
vägnätet och om införande av ett enda kundkontrakt.

h) Hantering av specifika fall som tillfälliga användare och driftsstörningar av alla slag.
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i) Validering av de valda tekniska lösningarnas överensstämmelse med de europeiska bestämmelserna om
skydd av fysiska personers fri- och rättigheter, särskilt rätten till privatliv. Bland annat skall överensstämmelse med direktiven 95/46/EG och 2002/58/EG säkerställas.
j) Översynen av möjligheten att nå en harmonisering av verkställighetsförfarandena för elektroniska
vägtullar.
2.
Det europeiska systemet för elektroniska vägtullar skall bygga på de tekniska lösningar som avses i
artikel 2 och på allmän tillgång till de specifikationer som krävs för att tillämpa dessa lösningar.
3.
Kommissionen skall fatta tekniska beslut om utformningen av det europeiska systemet för elektroniska
vägtullar i enlighet med det förfarande som avses i artikel 5.2.
4.
I enlighet med förfarandet i direktiv 98/34/EG (1) uppmanar kommissionen de europeiska standardiseringsorganen och särskilt Europeiska standardiseringsorganisationen CEN att göra alla de ansträngningar
som krävs för ett snabbt antagande av standarder för elektroniska vägtullsystem, särskilt i fråga om
mikrovågsteknik och de system som bygger på teknik för satellitbaserad positionsbestämning och mobilkommunikation.
5.
Utrustning för det europeiska systemet för elektroniska vägtullar skall bland annat uppfylla kraven i
direktiven 1999/5/EG (2)och 89/336/EEG (3).
6.
Beslut relaterade till definitionen av det europeiska systemet för elektroniska vägtullar skall fattas
av kommissionen, i enlighet med förfarandet i artikel 5 senast den 1 januari 2007. Sådana beslut skall
endast fattas om alla villkor uppfyllts, utvärderade på grundval av lämpliga undersökningar, så att
driftskompatibiliteten kan fungera i alla aspekter, inklusive de tekniska, juridiska och kommersiella
aspekterna.
Artikel 5
Kommitté
Kommissionen skall biträdas av ”kommittén för elektroniska vägtullar” som skall bestå av företrädare för
medlemsstaterna och frivilligorganisationer som arbetar med frågor som rör skydd av privatlivet samt
säkerhets- och miljöfrågor, och ha kommissionens företrädare som ordförande.
När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande
av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.
Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara 3 månader.
Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.
Artikel 6
Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för
att följa detta direktiv senast den 30 juni 2005. De skall genast underrätta kommissionen om detta.
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller
åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras
skall varje medlemsstat själv utfärda.
(1) Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska
standarder och föreskrifter (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37). Senast ändrat genom 2003 års Anslutningsakt (EUT L 236,
23.9.2003, s. 68).
(2) Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/5/EG av den 9 mars 1999 om radioutrustning och teleterminalutrustning och om
ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse (EGT L 91, 7.4.1999, s. 10). Ändrat genom förordning (EG) nr
1882/2003.
(3) Rådets direktiv 89/336/EEG av den 3 maj 1989 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk
kompatibilitet (EGT L 139, 23.5.1989, s. 19). Senast ändrat genom direktiv 93/68/EEG (EGT L 220, 30.8.1993, s. 1).
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Artikel 7
Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens
officiella tidning.

Artikel 8
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i … den

På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

Ordförande

Ordförande

P5_TA(2003)0595

Decentraliserat samarbete ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förlängning av giltighetstiden för och ändring av rådets förordning (EG) nr 1659/98 om
decentraliserat samarbete (KOM(2003) 413 — C5-0319/2003 — 2003/0156(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution
—

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2003) 413) (1),

—

med beaktande av artikel 251.2 och artikel 179.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen
har lagt fram sitt förslag (C5-0319/2003),

—

med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

—

med beaktande av betänkandet från utskottet för utveckling och samarbete och yttrandet från
budgetutskottet (A5-0431/2003).

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.
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1.

Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.
Europaparlamentet anser att finansieringsöversikten i kommissionens förslag är förenlig med taket
för utgiftskategori 4 i budgetplanen utan restriktioner för annan politik.
3.
Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förelägga parlamentet en ny text om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.
4.
Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

P5_TC1-COD(2003)0156
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 18 december 2003 inför
antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2004 om förlängning av
giltighetstiden för och ändring av rådets förordning (EG) nr 1659/98 om decentraliserat samarbete

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 179.1 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag (1),
i enlighet med det förfarande som avses i artikel 251 i fördraget (2), och
av följande skäl:
(1)

Rådets förordning (EG) nr 1659/98 av den 17 juli 1998 (3) var tillämplig till och med den
31 december 2001.

(2)

Förordningen ändrades och giltighetstiden för den förlängdes genom Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 955/2002 av den 13 maj 2002 (4).

(3)

En utvärdering som slutförts 2003 har lett till slutsatsen att budgetposten bör få en mer exakt
inriktning.

(4)

Det decentraliserade samarbetsinstrumentet har ett särskilt mervärde när det gäller att stödja
åtgärder i särskilda situationer och i besvärliga partnerskap där traditionella samarbetsinstrument
inte kan användas eller inte är lämpliga och när det gäller att stödja en diversifiering av decentraliserade aktörer som potentiella samarbetspartner i utvecklingsprocessen.

(5)

Förordning (EG) nr 1659/98 bör ändras och giltighetstiden för den förlängas till och med den
31 december 2006 som en följd av slutförandet av utvärderingen och antagandet av kommissionens meddelande rörande icke-statliga aktörers deltagande i Europeiska gemenskapens utvecklingspolitik (5). Den finansieringsram och den referensperiod som anges i artikel 4.1 bör justeras.

(6)

Förordning (EG) nr 1659/98 bör ändras i enlighet med detta.

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

EUT C …
Europaparlamentets ståndpunkt av den 18 december 2003.
EGT L 213, 30.7.1998, s. 6.
EGT L 148, 6.6.2002, s. 1.
KOM(2002) 598
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Förordning (EG) nr 1659/98 ändras på följande sätt:
1.

Artikel 1 skall ersättas med följande:
”Artikel 1
Gemenskapen skall stödja insatser och projekt som drivs av aktörer inom det decentraliserade
samarbetet i gemenskapen och utvecklingsländerna med inriktning på fattigdomsminskning och hållbar
utveckling, i synnerhet i situationer med besvärliga partnerskap när andra instrument inte kan
användas. Dessa insatser och projekt skall främja
—

utveckling som präglas av mer delaktighet och som svarar mot befolkningens behov och initiativ
i utvecklingsländerna,

—

diversifiering och förstärkning av civila samhällen och demokratisering på gräsrotsnivå i dessa
länder.

För att sådana insatser och projekt skall kunna stödjas måste prioritet ges aktörer inom det
decentraliserade samarbetet i utvecklingsländerna. Dessa insatser skall gälla främjande av decentraliserat samarbete till förmån för alla utvecklingsländer.”
2.

Artikel 2 skall ändras på följande sätt:

a) Den andra strecksatsen skall ersättas med följande:
Information
”—
till och mobilisering av aktörer inom det decentraliserade samarbetet och deltagande i
internationella forum för att förstärka dialogen om utformningen av politiken.”
b) Följande strecksats skall läggas till efter strecksats 3:
Förstärkning
”—
av de nätverk av sociala organisationer och rörelser i samhället som kämpar för hållbar
utveckling, mänskliga rättigheter, i synnerhet sociala rättigheter, och demokratisering.”
3.

Artikel 3 skall ersättas med följande:
”Artikel 3
De samarbetspartner som kan erhålla finansiellt stöd enligt denna förordning skall vara aktörer inom
det decentraliserade samarbetet i gemenskapen eller i utvecklingsländerna, t.ex. lokala (däribland
kommunala) myndigheter, icke-statliga organisationer, sammanslutningar för ursprungsbefolkningar,
lokala yrkessammanslutningar och aktionsgrupper, kooperativ, fackföreningar, organisationer på det
ekonomiska och sociala området, lokala organisationer (inklusive nätverk) som arbetar med frågor
om decentraliserat samarbete och integration på regional nivå, konsumentorganisationer, kvinno- och
ungdomsorganisationer, utbildnings-, kultur-, forsknings- och vetenskapsorganisationer, universitet
och högskolor, kyrkor och religiösa sammanslutningar eller samfund, medier och varje icke-statlig
organisation och oberoende stiftelser som kan bidra till utvecklingen.
Den verksamhet som aktörerna bedriver i enlighet med målen i denna förordning skall präglas av
öppenhet och insyn och vara förenlig med bestämmelserna om sund ekonomisk förvaltning och
ansvarsskyldighet.”
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4.

Artikel 4 skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 skall ersättas med följande:
”Gemenskapens finansiering av de insatser som avses i artikel 1 skall omfatta en period av tre år.
Finansieringsramen för genomförandet av detta program under perioden 2004—2006 skall vara 18
miljoner euro.

Budgetmyndigheten skall godkänna de årliga anslagen inom ramen för budgetplanen.”

b) Punkt 2 skall utgå.

5.

Artikel 7 skall ändras på följande sätt:

a) I punkt 2 skall”ecu” ersättas med ”euro”.
b) I punkt 3 skall följande led läggas till:
”— Särskilda behov i länder där det inte är möjligt att genom offentligt samarbete bidra väsentligt till de
mål som anges i artikel 1.”

6.

Artikel 8.1 skall ersättas med följande:
”1. Kommissionen skall biträdas av den kommitté (härefter kallad kommittén) som inrättats i
enlighet med artikel 8 i rådets förordning (EG) nr 1658/98 av den 17 juli 1998 om
samfinansiering med europeiska icke-statliga organisationer (NGO) på utvecklingens område
av åtgärder på områden av intresse för utvecklingsländerna (1).

____________
(1) EGT L 213, 30.7.1998, s. 1.”

7.

Artikel 10 skall ändras på följande sätt:

a) Första stycket skall ersättas med följande:
”Kommissionen skall inom ramen för årsrapporten till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av utvecklingspolitiken lägga fram en sammanfattning av de insatser som har finansierats
under budgetåret, effekterna och resultaten av insatserna och en oberoende utvärdering av hur denna
förordning har genomförts under året samt uppgifter om de aktörer inom det decentraliserade
samarbetet med vilka avtal har ingåtts.”
b) I tredje stycket skall ”ecu” ersättas med ”euro”.
8.

Artikel 13 andra stycket skall ersättas med följande:
”Den skall tillämpas till och med den 31 december 2006.”
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Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens
officiella tidning.
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i … den …

På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

Ordförande

Ordförande

P5_TA(2003)0596

Jämställdhet mellan könen i utvecklingssamarbetet ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om främjande av jämställdhet mellan könen i utvecklingssamarbetet (KOM(2003) 465 — C50367/2003 — 2003/0176(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution
—

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2003) 465) (1),

—

med beaktande av artikel 251.2 och artikel 179 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen
har lagt fram sitt förslag (C5-0367/2003),

—

med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

—

med beaktande av betänkandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor och
yttrandena från budgetutskottet och utskottet för utveckling och samarbete (A5-0447/2003).

1.

Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.
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2.
Europaparlamentet anser att finansieringsöversikten i kommissionens förslag, med parlamentets
ändringar, är förenlig med utgiftstaket för kategori 4 i budgetplanen, eventuellt genom en omfördelning
av anslagen till olika politikområden.
3.
Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förelägga parlamentet en ny text om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.
4.
Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

P5_TC1-COD(2003)0176

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 18 december 2003 inför
antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2004 om främjande av
jämställdhet mellan könen i utvecklingssamarbetet

OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 179 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag (1),
i enlighet med det förfarande som avses i artikel 251 i fördraget (2), och
av följande skäl:
(1)

I FN:s millennieutvecklingsmål (3) manas till jämställdhet mellan könen och ett ökat medinflytande
för kvinnor, och fastställs tydliga mål på utbildningsområdet som skall vara uppfyllda senast år
2015.

(2)

Två tredjedelar av de barn som inte går i skolan är flickor, andelen flickor som skrivs in i skolan
är fortfarande lägre än för pojkar och det är fler flickor än pojkar som lämnar skolan i förtid.

(3)

I artikel 3.2 i fördraget föreskrivs att gemenskapen i all verksamhet som avses i artikel 3, däribland
politiken för utvecklingssamarbete, skall syfta till att undanröja bristande jämställdhet mellan
kvinnor och män och att främja jämställdhet mellan dem.

(4)

En oproportionerligt stor del av världens fattiga är kvinnor, och därför är främjandet av jämställdhet
mellan könen viktigt för det överordnade målet att minska fattigdomen före år 2015.

(5)

Jämställdhet mellan kvinnor och män i alla åldrar erkänns vara ett effektivt medel för att bekämpa
fattigdom. För att detta mål skall kunna uppnås genom strategin för integrering av ett jämställdhetsperspektiv är det nödvändigt att strategin kombineras med särskilda åtgärder som gynnar
kvinnor i alla åldrar.

(1) EUT C …
(2) Europaparlamentets ståndpunkt av den 18 december 2003.
(3) http://www.un.org/millenniumgoals/
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(6)

Kvinnor bidrar till utvecklingen trots otaliga hinder som begränsar resultatet av deras arbete och
minskar fördelarna för dem själva och för samhället som helhet. Betydelsen av de roller som
kvinnor i utvecklingsländerna intar under sin livstid, både ekonomiskt, socialt och miljömässigt, har
lett till att det alltmer erkänns internationellt att deras fulla och odiskriminerade deltagande är
absolut nödvändigt för en hållbar och effektiv utveckling.

(7)

Gemenskapen och dess medlemsstater har undertecknat förklaringen och handlingsplanen från den
fjärde internationella kvinnokonferensen i Beijing 1995, i vilka det underströks att det är nödvändigt att vidta åtgärder mot jämställdhetshindren i hela världen och fastställdes att integreringen av
ett jämställdhetsperspektiv är en strategi som kan främja jämställdhet mellan könen.

(8)

Enligt FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor är diskriminering av
kvinnor ett hinder för utveckling, och parterna i konventionen är överens om att med alla lämpliga
medel avskaffa denna diskriminering.

(9)

Syftet med rådets förordning (EG) nr 2836/98 av den 22 december 1998 om genusfrågornas
integrering med utvecklingssamarbetet (1) är att stödja integreringen av jämställdhetsanalysen på
utvecklingssamarbetets alla områden och att stödja och underlätta införlivandet av åtgärder för att
bekämpa de viktigaste könsbetingade olikheterna. Genom förordningen tillses att jämställdhet
mellan könen främjas i nationella planer som utarbetas för att genomföra de viktigaste delarna av
handlingsplanen från Beijing. Förordningen löper ut den 31 december 2003.

(10)

I rådets och kommissionens förklaring beträffande Europeiska gemenskapens utvecklingspolitik, som
antogs av rådet (utveckling) den 10 november 2000, anges att jämställdhet mellan könen är en
övergripande fråga.

(11)

I meddelandet från kommissionen till rådet och Europaparlamentet ”Handlingsprogram för integrering av ett jämställdhetsperspektiv i gemenskapens utvecklingssamarbete” av den 21 juni 2001,
KOM(2001) 295 slutlig, fastställs en ram för integrering av ett jämställdhetsperspektiv i EG:s
utvecklingssamarbete. Handlingsprogrammet godkändes av rådet i dess slutsatser av den 8 november
2001.

(12)

Europaparlamentet betonade i sin resolution rörande handlingsprogrammet av den 25 april 2002 att
integrering av ett jämställdhetsperspektiv är sättet att främja målet att uppnå jämställdhet mellan
könen och förbättra kvinnors ställning i utvecklingsländerna.

(13)

I denna förordning fastställs, för hela den tid programmet pågår, en finansieringsram som under det
årliga budgetförfarandet utgör den särskilda referensen för budgetmyndigheten enligt punkt 33 i det
interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen
om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet (2). Gemenskapens utvecklingsstöd bör
generellt sett även bidra till jämställdhet som en övergripande fråga.

(1) EGT L 354, 30.12.1998, s. 5. Ändrad genom förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).
(2) EGT C 172, 18.6.1999, s. 1.
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(14)

De åtgärder som är nödvändiga för genomförandet av denna förordning bör antas i enlighet med
rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid
utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (1).

(15)

I enlighet med de principer om subsidiaritet och proportionalitet som fastställs i artikel 5 i
fördraget kan målet för den föreslagna åtgärden, dvs. att främja jämställdhet mellan könen i
utvecklingssamarbetet, inte uppnås av medlemsstaterna ensamma. Mot bakgrund av den föreslagna
åtgärdens omfattning och verkningar kan detta mål därför bättre uppnås på gemenskapsnivå. Denna
förordning begränsas till den minsta omfattning som är nödvändig för att uppnå detta mål och går
inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta syfte.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Kapitel 1
Räckvidd

Artikel 1

1.
Syftet med denna förordning skall vara att genomföra åtgärder i syfte att främja jämställdhet mellan
könen i den politik och de strategier och insatser som genomförs inom ramen för gemenskapens
utvecklingssamarbete.

För detta ändamål skall gemenskapen tillhandahålla ekonomiskt bistånd och lämplig sakkunskap i syfte att
främja jämställdhet mellan könen på alla politikområden av sitt utvecklingssamarbete och i alla sina
insatser i utvecklingsländerna.

2.
Gemenskapens stöd skall komplettera och förstärka utvecklingsländernas politik och förmåga liksom
det stöd som tillhandahålls genom andra utvecklingssamarbetsinstrument.

Artikel 2

I denna förordning avses med
a) ”integrering av ett jämställdhetsperspektiv”: planering, (om)organisering, förbättring och utvärdering av
processer för utformning av politik, så att ett jämställdhetsperspektiv införlivas med all utvecklingspolitik och i alla utvecklingsstrategier och utvecklingsinsatser på alla nivåer och i alla stadier av de
aktörer som normalt är involverade i ett sådant arbete.

b) ”specifika åtgärder”: åtgärder för att förhindra eller kompensera för olägenheter med anknytning till kön
vilka kan bevaras eller införas i syfte att sörja för jämställdhet i praktiken mellan kvinnor och män.
Sådana åtgärder skall i första hand syfta till att förbättra kvinnors situation på det område som
omfattas av denna förordning.
(1) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
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Artikel 3

Följande mål skall i enlighet med Förenta nationernas millennieutvecklingsmål om att främja jämställdhet
mellan könen och ett ökat medinflytande för kvinnor, FN:s konvention om avskaffande av all slags
diskriminering av kvinnor, den deklaration och det handlingsprogram som antogs vid FN:s fjärde
kvinnokonferens i Beijing samt slutdokumentet från FN:s generalförsamlings extra session med temat
”Kvinnor 2000: jämställdhet, utveckling och fred på 2000-talet” eftersträvas inom ramen för denna
förordning:

a) Stöd till integreringen av ett jämställdhetsperspektiv på alla områden av utvecklingssamarbetet, kombinerat med specifika åtgärder till förmån för kvinnor i alla åldrar, i syfte att främja jämställdhet mellan
könen som ett viktigt bidrag till fattigdomsminskningen.

b) Stöd till sådana inhemska offentliga och privata strukturer i utvecklingsländerna som kan ta ansvar och
initiativ när det gäller att främja jämställdhet mellan könen.

Artikel 4

1.

Den verksamhet i syfte att främja jämställdhet mellan könen som kan få stöd är särskilt följande:

a) Stöd till specifika åtgärder rörande tillgång till och kontroll av resurser och tjänster för kvinnor, i
synnerhet i fråga om utbildning och vidareutbildning, hälso- och sjukvård, ekonomisk och social
verksamhet, sysselsättning och infrastruktur, samt rörande deltagande i politiska beslutsprocesser.

b) Stöd till insamling, spridning, analys och förbättring av statistik uppdelat efter kön och ålder samt
utveckling och spridning av metoder, riktlinjer, för- och efterhandsbedömningar av åtgärderna ur ett
jämställdhetsperspektiv, tematiska undersökningar, kvalitativa och kvantitativa indikatorer och andra
operativa instrument.

c) Stöd till informations- och PR-kampanjer och upprättande av partnerskapsnätverk på jämställdhetsområdet.

d) Stöd till förstärkning av den institutionella och operativa förmågan hos viktiga berörda parter i
utvecklingsprocessen i partnerländerna, t.ex. genom att tillhandahålla en specialist på jämställdhetsfrågor, utbildning och tekniskt bistånd.

2.
De instrument som skall finansieras inom ramen för den verksamhet som avses i punkt 1 kan ha
formen av

a) metodologiska och organisatoriska undersökningar rörande integreringen av ett jämställdhetsperspektiv
av relevans för alla åldersgrupper,

b) tekniskt bistånd, inbegripet konsekvensanalys ur ett jämställdhetsperspektiv, utbildning och fortbildning,
informationssamhället eller andra tjänster,

c) varuleveranser, revisioner och utvärderings- och övervakningsuppdrag.
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3.

Gemenskapens finansiering kan täcka följande:

a) Investeringsprojekt, med undantag av förvärv av fast egendom.

b) Ett mottagande organs driftskostnader, inbegripet löpande kostnader för administration och underhåll
som inte får överstiga kostnaderna för administrativa utgifter.

Stöd till driftskostnader skall tilldelas i gradvis avtagande omfattning.

Artikel 5

Vid urvalet och genomförandet av den verksamhet som avses i artikel 4.1 skall särskild vikt läggas vid
följande:
a) Möjligheten av att insatser och program kan fungera som en katalysator och få multiplikatoreffekter när
det gäller att i stor skala stödja strategin för integrering av ett jämställdhetsperspektiv i samband med
insatser från gemenskapens sida.

b) Stärkande av strategiska partnerskap och inledande av ett transnationellt samarbete som framför allt
förstärker det regionala samarbetet i fråga om jämställdhet mellan könen.

c) Kostnadseffektivitet vid utformningen och planeringen av insatser och en varaktig inverkan av dessa
insatser.

d) En klar definition och uppföljning av mål och indikatorer.

e) Insatser för att främja samverkan med politik och program för reproduktiv och sexuell hälsa och därtill
hörande rättigheter, fattigdomsbetingade sjukdomar, i synnerhet hiv/aids-program, kampen mot våld,
frågor med anknytning till flickor, utbildning och vidareutbildning av kvinnor i alla åldrar, åldringar,
miljö, mänskliga rättigheter, konfliktförebyggande arbete, demokratisering samt kvinnors deltagande
i politiska, ekonomiska och samhälleliga beslutsprocesser.

f) Integrering av ett jämställdhetsperspektiv på de sex prioriterade områdena av gemenskapens
utvecklingspolitik.

g) Vikten av att framför allt uppmärksamma flickors utbildning och det faktum att man skulle kunna
börja ta itu med de ojämlika villkoren för flickor genom att anställa och utbilda lokala, kvinnliga
lärare.

Kapitel II
Genomförande av stödet

Artikel 6

1.

Finansiellt stöd enligt denna förordning skall ha formen av gåvobistånd eller kontrakt.
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2.
Ett bidrag kan finansiera hela kostnaden för en åtgärd endast om det kan bevisas att detta är av
avgörande betydelse för att åtgärden skall kunna utföras, med undantag av åtgärder som följer av
genomförandet av finansieringsöverskommelser med tredjeland eller åtgärder som förvaltas av internationella organisationer. I andra fall skall det eftersträvas att de mottagare som anges i artikel 7 ger ett
finansiellt bidrag. Vid fastställandet av det finansiella bidrag som skall begäras skall hänsyn tas till de
berörda partnernas förmåga och den aktuella åtgärdens art.

3.
Avtalen med mottagarna får täcka finansiering av deras driftskostnader, i enlighet med bestämmelserna i artikel 4.3 b.

4.
Ett finansiellt stöd enligt denna förordning får innefatta samfinansiering med andra givare, särskilt
med medlemsstaterna, Förenta nationerna samt internationella eller regionala utvecklingsbanker eller
finansiella institut.

Artikel 7

1.

De samarbetspartner som kan få finansiellt stöd enligt denna förordning är bland annat följande:

a) Myndigheter och offentliga organ på nationell, regional och lokal nivå.

b) Lokala samhällen, icke-statliga organisationer, särskilt de som är verksamma på jämställdhetsområdet,
kvinnoorganisationer, lokalt baserade organisationer, fackföreningar och andra icke-vinstdrivande fysiska
och juridiska personer.

c) Den lokala privata sektorn.

d) Regionala organisationer.

e) Internationella organisationer, såsom Förenta nationerna och dess organ, fonder och program, samt
utvecklingsbanker, finansiella institut, globala initiativ samt internationella partnerskap mellan offentliga
och privata aktörer.

f) Forsknings- och utvecklingsinstitut samt universitet.

2.
Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 e skall finansiellt stöd i form av bidrag från
gemenskapen vara tillgängligt för samarbetspartner som har sitt huvudkontor i en medlemsstat eller i ett
tredjeland som är mottagare eller potentiell mottagare av stöd från gemenskapen enligt denna förordning,
förutsatt att detta huvudkontor utgör faktiskt centrum för ledning av verksamheten. I undantagsfall får
huvudkontoret vara beläget i ett annat tredjeland. Prioritet kommer att ges de inhemska strukturer som
kan bidra till att utveckla den lokala förmågan när det gäller jämställdhetsperspektivet.

Artikel 8

1.
Om åtgärderna är föremål för finansieringsöverenskommelser mellan gemenskapen och mottagarlandet, skall det i dessa överenskommelser föreskrivas att betalningen av skatter, tullar och andra avgifter
inte skall finansieras av gemenskapen.
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2.
Alla finansieringsöverenskommelser eller överenskommelser eller kontrakt om bidrag som ingås
enligt denna förordning skall innehålla en bestämmelse om att kommissionen och revisionsrätten får
utföra kontroller på plats i enlighet med de sedvanliga förfaranden som kommissionen har föreskrivit
inom ramen för gällande bestämmelser, särskilt bestämmelserna i budgetförordningen för Europeiska
gemenskapernas allmänna budget.

3.
Nödvändiga åtgärder skall vidtas för att ge uttryck åt gemenskapskaraktären hos det bistånd som
lämnas enligt denna förordning.

Artikel 9

1.
Deltagande i anbudsförfaranden och tilldelning av ett upphandlingskontrakt skall vara öppet på lika
villkor för alla fysiska och juridiska personer i medlemsstaterna, därmed likställda länder och i samtliga
utvecklingsländer. Det skall stå öppet för andra tredjeländer under förutsättning att det tillämpas
ömsesidigt. Det kan i exceptionella och berättigade undantagsfall utvidgas till att omfatta andra tredjeländer.

2.
Varor som levereras skall ha sitt ursprung i medlemsstaterna, mottagarlandet eller andra utvecklingsländer. I de fall som anges i punkt 1 får varorna ha sitt ursprung i andra tredjeländer.

Artikel 10

1.
För att uppnå målen om konsekvens och komplementaritet enligt fördraget och sörja för största
möjliga verkan totalt sett av åtgärderna får kommissionen vidta alla nödvändiga samordningsåtgärder, vilka
särskilt kan avse

a) inrättande av ett system för systematiskt utbyte och systematisk analys av information om de
finansierade åtgärderna och om de åtgärder som gemenskapen och medlemsstaterna avser att finansiera,

b) samordning på den plats där åtgärderna genomförs i form av regelbundna möten och informationsutbyte mellan företrädare för kommissionen och medlemsstaterna i mottagarlandet, lokala myndigheter
och andra decentraliserade organ.

2.
Kommissionen bör ta upp könsrollsfrågan som en permanent punkt på dagordningen under möten
mellan företrädare för kommissionen, medlemsstaterna och partnerländerna i syfte att informera om
jämställdhetsfrågor på nya områden av utvecklingssamarbetet.

3.
Kommissionen skall dra nytta av erfarenheter från medlemsstaterna, andra givare och partnerländerna i frågor som rör integrering av ett jämställdhetsperspektiv och kvinnors frigörelse.

4.
Kommissionen får tillsammans med medlemsstaterna ta alla initiativ som är nödvändiga för att sörja
för en lämplig samordning med övriga berörda givare, särskilt de som är en del av FN-systemet.
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Kapitel III
Bestämmelser om finansiering och därtill anknutna förfaranden för beslut

Artikel 11
1.
Finansieringsramen för genomförandet av denna förordning under perioden 2004-2006 skall vara
11 miljoner euro.
2.

De årliga anslagen skall godkännas av budgetmyndigheten inom ramen för budgetplanen.

Artikel 12
1.
Kommissionen skall ansvara för utarbetandet av riktlinjer för den strategiska programplaneringen och
för fastställandet av mätbara mål, prioriteringar, tidsfrister inom särskilda åtgärdsområden, förutsättningar
och förväntade resultat för gemenskapens samarbete. Programplaneringen skall vara flerårig och vägledande.
2.
Ett åsiktsutbyte skall äga rum en gång om året, inom ramen för ett gemensamt möte mellan de
kommittéer som avses i artikel 14.1, och på grundval av en redogörelse av kommissionens företrädare för
de allmänna riktlinjerna för de åtgärder som skall genomföras.

Artikel 13
1.
Kommissionen skall ansvara för bedömning av, beslut om och förvaltning av de åtgärder som
omfattas av denna förordning i enlighet med gällande budgetförfaranden och andra gällande förfaranden,
särskilt de som föreskrivs i budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna budget.
2.

Arbetsprogrammet skall antas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 14.

Artikel 14
1.
Kommissionen skall biträdas av den kommitté som, för det aktuella geografiska området, är behörig
i utvecklingsfrågor.
2.
När det hänvisas till denna punkt skall artikel 4 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av
bestämmelserna i artiklarna 7 och 8 i det beslutet.
Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara 45 dagar.

Kapitel IV
Rapporter

Artikel 15
1.
Efter varje budgetårs utgång skall kommissionen i sin årliga rapport till Europaparlamentet och rådet
om Europeiska gemenskapens utvecklingspolitik lämna uppgifter om vilka åtgärder som finansierats under
det gångna budgetåret och redovisa sina slutsatser beträffande genomförandet av förordningen under året.
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Sammanfattningen skall i synnerhet innehålla uppgifter om åtgärdernas starka och svaga sidor och resultat,
om med vem kontrakt har ingåtts samt om resultaten av eventuella oberoende utvärderingar av enskilda
åtgärder.
2.
Ett år innan förordningen upphör att gälla skall kommissionen för Europaparlamentet och rådet
lägga fram en oberoende utvärderingsrapport om dess genomförande så att det kan fastställas om
förordningens mål har uppnåtts och riktlinjer kan ges för hur framtida åtgärder skall kunna bli mera
effektiva. Kommissionen får på grundval av denna utvärderingsrapport lägga fram förslag beträffande
förordningens framtid liksom, vid behov, förslag till ändringar av förordningen.

Artikel 16
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska
unionens officiella tidning.
Den skall tillmpas till och med den 31 december 2006.

Utfärdad i … den

På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

Ordförande

Ordförande

P5_TA(2003)0597

Fiskeavtal EG/Elfenbenskusten *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om ingående av ett
avtal i form av skriftväxling om förlängning av protokollet om fastställande för perioden 1.7.200330.6.2004 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan
Europeiska gemenskapen och Elfenbenskusten avseende fiske utanför Elfenbenskustens kust
(KOM(2003) 556 — C5-0458/2003 — 2003/0219(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution
—

med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2003) 556) (1),

—

med beaktande av artikel 37 och artikel 300.2 och 3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med
vilka rådet har hört parlamentet (C5-0458/2003),

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.
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—

med beaktande av artikel 67 och artikel 97.7 i arbetsordningen,

—

med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet och yttrandet från budgetutskottet (A5-0459/
2003).

1.
Europaparlamentet godkänner rådets förordning såsom ändrad av parlamentet, och ingåendet av
avtalet.

2.
Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen, samt regeringarna och
parlamenten i medlemsstaterna och Elfenbenskusten, parlamentets ståndpunkt.

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

PARLAMENTETS ÄNDRINGAR

Ändring 1
Skäl 2a (nytt)
(2a) Det är viktigt att Europaparlamentet och rådet är
informerade om hur förvaltningen av avtalet fortskrider. Kommissionen bör därför utarbeta en rapport
om resursernas tillstånd och användandet av fiskemöjligheterna under de tre år som det senaste protokollet
var i kraft och under den här beviljade förlängningen.

Ändring 2
Artikel 3a (ny)
Artikel 3a
Innan det ingås ett nytt fiskeavtal med Elfenbenskusten skall
kommissionen förelägga Europaparlamentet och rådet en
rapport med en utvärdering av fiskeresurserna och en rapport
om tillämpningen av det senaste protokollet och villkoren för
dess genomförande, med speciell hänvisning till de särskilda
åtgärderna.

Ändring 3
Artikel 3b (ny)
Artikel 3b
På grundval av de rapporter som omnämns i artikel 3a och
efter att ha hört Europaparlamentet skall rådet ge kommissionen mandat att inleda förhandlingar om eventuella nya
avtal
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P5_TA(2003)0598

Europeiska rådets möte

Europaparlamentets resolution om resultatet av Europeiska rådet i Bryssel den 12-13 december
2003

Europaparlamentet utfärdar denna resolution av följande skäl:

A.

Europeiska rådet har antagit sina slutsatser från mötet i Bryssel den 12-13 december 2003.

Ekonomisk tillväxt

1.
Europaparlamentet välkomnar rådets antagande av den europeiska aktionen för tillväxt men betonar
att ökade investeringar i nyckelprojekt inte ensamt kan lösa vare sig de omedelbara eller de långsiktiga
problemen i den europeiska ekonomin. Parlamentet lyfter fram behovet av en starkare inriktning på
genomförande och resultat om Lissabonmålen skall kunna uppnås. Dessutom uppmanar parlamentet
parterna att fullfölja de strukturreformer som behövs för att återställa den europeiska konkurrenskraften
samt skapa tillväxt och sysselsättning.

2.
Europaparlamentet beklagar emellertid att ”snabbstartsprogrammet” har inrättats utan samråd med
parlamentet och utan att klara finansieringsvillkor fastställts. Parlamentet konstaterar vidare att den
europeiska aktionen för tillväxt bör genomföras med beaktande av de ramar som tillhandahålls genom
stabilitets- och tillväxtpakten och budgetplanen och erkänner den återhållsamma roll som rekommenderas
för EIB.

3.
Europaparlamentet välkomnar betoningen på de privata finansieringskällornas framträdande roll i
finansieringen av stödberättigade projekt. Parlamentet efterlyser en utvärdering av offentlig-privata partnerskap vad gäller konsekvenserna för ”ägandeskap” och de offentliga budgetarnas ”dolda” finansiella ställning
på lång sikt.

4.
Europaparlamentet understryker att prioriteringarna för utvecklingen av de transeuropeiska näten
för infrastruktur måste planeras strategiskt i linje med allmänintresset och att enskilda projekts mervärde
måste utrönas via heltäckande konsekvensbedömningar som koncentreras till projekt som syftar till att
frikoppla transporttillväxt från ekonomisk tillväxt och resursutnyttjande. Parlamentet understryker behovet
av att prioritera infrastrukturprojekt som rör järnväg och hållbara vattenvägar, i linje med visionen om en
modal omläggning i kommissionens vitbok om transportpolitiken fram till 2010: Vägval inför framtiden
(KOM(2001) 370), och kräver att man begränsar prioriteringen av de transeuropeiska transportnätsprojekten till gränsöverskridande, intermodala och hållbara projekt. Parlamentet betonar dessutom nödvändigheten av att genomföra en strategisk miljökonsekvensbedömning av det transeuropeiska transportnätsinitiativet, inbegripet dess konsekvenser för koldioxidutsläppen. Parlamentet erinrar i detta sammanhang rådet
om att beslutet om de transeuropeiska näten skall ske genom medbeslutande fullt ut från parlamentets
sida, och beklagar att parlamentet hittills inte hörts när det gällt att fastställa prioriteter.

15.4.2004

15.4.2004

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 91 E/673
Torsdag 18 december 2003

5.
Europaparlamentet konstaterar att tillväxtinitiativet inte i tillräcklig utsträckning återspeglar det
faktum att investeringar i humankapital, bl.a. för sekundärutbildning och livslångt lärande, antagligen är
den viktigaste enskilda faktorn för att Europa skall lyckas möta de utmaningar som ställs inom den
innovationspräglade världsekonomin. Parlamentet yrkar därför på att man vidgar kriterierna för att finna
möjliga investeringsprojekt, metoder för att finna ambitiös investeringsverksamhet för förbättrade arbeten,
utbildning och livslångt lärande och för att utveckla ren och miljövänlig teknik, och erkänner samtidigt
vikten av välfungerande offentliga tjänster.

6.
Europaparlamentet anser att en halvtidsutvärdering av den europeiska aktionen för tillväxt bör
tillhandahållas både Europeiska rådet och Europaparlamentet senast 2006 och inte i slutet av 2007, så att
slutsatser kan dras inför den nya budgetplanen för 2007–2011 och den nya finansieringsperioden för EU:s
strukturfonder. Europaparlamentet kräver att fullt ut få delta i halvtidsutvärderingen av aktionen för tillväxt
och uppmanar EIB att så snart som möjligt informera Europaparlamentet om sitt förberedande arbete.

7.
Europaparlamentet välkomnar rapporten från arbetsgruppen för sysselsättning och upprepar att en
ökad kvalitet på arbetstillfällena och en ökad kompetensnivå bidrar till att ekonomin blir effektiv och
produktiv och till att människor integreras bättre på arbetsmarknaden. Parlamentet betonar att liknande
rekommendationer har gjorts vid många tillfällen, bland annat genom sysselsättningsriktlinjerna, och att
man nu måste inrikta sig på genomförandet.

8.
Europaparlamentet oroas kraftigt av den påtagligt bristande uppföljningen av Lissabonstrategin i
medlemsstaterna. Parlamentet upprepar kravet på att deras insatser måste övervakas, särskilt när det gäller
sysselsättning och sociala frågor. Parlamentet betonar vikten av att till fullo respektera de nya riktlinjerna
för sysselsättningen som antogs tidigare i år i den övergripande strategin för att påskynda genomförandet
av Lissabonagendan. De nationella parlamenten, arbetsmarknadens parter och alla berörda aktörer på
nationell och lokal nivå måste involveras för att den europeiska strategin verkligen skall införlivas i den
nationella politiken.

9.
Europaparlamentet välkomnar Europeiska rådets dubbla betoning på konkurrenskraft och sysselsättning och dess beslut att sätta förbättringen av medlemsstaternas sysselsättningsskapande insatser högt upp
på nästa dagordning, men vidhåller att begreppet konkurrenskraft i den europeiska sociala modellen inte
är begränsat till enbart kostnadsreduceringar utan även omfattar kvalitativa frågor med långsiktiga effekter,
såsom sociala och miljömässiga hänsyn. Parlamentet efterlyser även fortsättningsvis konsekvensbedömningar av all ny EU-lagstiftning.

10.
Europaparlamentet betonar vikten av att bättre sprida innovation, genomföra mer forskning och
utveckling, få arbete att löna sig, utveckla en positiv sysselsättningspolitik för aktivt åldrande, inrätta
förebyggande arbetslöshetsåtgärder, investera i utbildning och livslångt lärande, införa en familjevänlig
sysselsättningspolitik och tillhandahålla en ekonomiskt överkomligare och mer tillgänglig barnomsorg.

11.
Europaparlamentet välkomnar det gemensamma meddelandet från de europeiska arbetsmarknadsparterna till det sociala trepartstoppmötet den 11 december 2003 och påpekar att den sociala dialogen
bör vara en central del i moderniseringen av arbetsmarknaden.
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12.
Europaparlamentet uppmanar kommissionen att till fullo beakta rapporten och rekommendationerna från arbetsgruppen för sysselsättning när den utarbetar den gemensamma sysselsättningsrapporten
som skall läggas fram vid Europeiska rådets vårmöte 2004, att följa upp erfarenheterna från europeiska
handikappåret 2003 genom att göra arbetsmarknaden mer tillgänglig för människor med funktionshinder
över hela Europa samt att vidta åtgärder och noggrant övervaka att medlemsstaterna verkligen tillämpar
EU:s två direktiv om bekämpning av alla former av diskriminering.

13.
Europaparlamentet ser med intresse på den rapport om avindustrialiseringen som kommissionen
avser att lägga fram under det första kvartalet 2004. Denna rapport bör innehålla förslag om alla
konsekvenser av omstruktureringar och omlokaliseringar. Parlamentet efterlyser bättre förutsättningar för
information, rådgivning och delaktighet för arbetstagarna och framför allt åtgärder för en översyn av
direktivet om inrättandet av ett företagsråd.

14.
Europaparlamentet noterar att Europeiska rådet har ansett det vara nödvändigt att vidta ytterligare
åtgärder för att EU skall hålla sina löften på klimatförändringsområdet. Dessa åtgärder är absolut
nödvändiga med tanke på vilka kraftlösa slutsatser FN:s klimatförändringskonferens ledde fram till i
Milano den 12 december 2003. Övriga parter, framför allt Förenta staterna och Ryssland, bör fatta nya
beslut för att Kyotoprotokollet äntligen skall kunna tillämpas.

Frihet, säkerhet och rättvisa

15.
Europaparlamentet noterar Europeiska rådets beredvillighet att påskynda inrättandet av en europeisk förvaltningsbyrå för operationellt samarbetet vid de yttre gränserna och upprepar att det ger en
operationell gemenskapsstruktur företräde, i syfte att förbättra samarbetet i samband med bevakningen av
de yttre gränserna, i synnerhet med tanke på utvidgningen 2004. Parlamentet stöder åtgärder för att
underlätta kontrollförfarandena vid gränserna under förutsättning att detta inte leder till försämrad
säkerhet och uppmanar rådet att då det antar detta förslag involvera parlamentet helt och fullt.

16.
Mot bakgrund av att endast tre medlemsstater (Danmark, Spanien och Portugal) har införlivat
rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande
mellan medlemsstaterna (1) med sin nationella lagstiftning beklagar Europaparlamentet att Europeiska rådet
inte insisterade på att de återstående medlemsstaterna skall iaktta tidsfristen den 31 december 2003.
Parlamentet uppmanar återigen rådet att anta ett rambeslut om gemensamma normer för processrätt.

17.
Europaparlamentet beklagar att EU-ledarna och rådets ordförandeskap inte diskuterat Guantanamofångarnas rätt till en opartisk rättegång, och insisterar på att Europeiska rådet och det nya irländska
ordförandeskapet tar upp denna fråga med de amerikanska myndigheterna varje gång tillfälle ges.

18.
Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt och Europeiska rådets beredvillighet att
presentera en slutlig utvärdering av genomförandet av Tammerforsmålen och erinrar om att nästa skede
vad gäller inrättandet av ett område med frihet, säkerhet och rättvisa enligt Nicefördraget är att tillämpa
medbeslutandeförfarandet på majoriteten av de beslut som rör asyl och invandring. Parlamentet uppmanar
därför RIF-rådet att undanskaffa de politiska hinder som omtalas i slutsatserna från Europeiska rådet och
begär i synnerhet att direktiven om asyl helt och fullt skall följa Genèvekonventionen och dess protokoll.
(1) EGT L 190, 18.7.2002, s. 1.
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19.
Europaparlamentet uppmanar rådet, särskilt inom ramen för handlingsprogrammet för återsändande och förhandlingarna om avtal beträffande återtagande, att uppväga alla åtgärder som redan vidtagits
för att bekämpa olaglig invandring genom att föra en aktiv politik för integration och främjande av
rättigheter för tredjelandsmedborgare som bor inom EU:s territorium.

20.
Europaparlamentet välkomnar rådets beredvillighet att garantera genomförande av åtgärderna i
programmet för att bekämpa illegal invandring över sjögränserna, i synnerhet med tanke på de mänskliga
tragedier som nyligen utspelats längs våra kuster vid Medelhavet, och begär att det involveras i genomförandet av dessa åtgärder på samma basis som kommissionen och medlemsstaterna.

21.
Europaparlamentet uttrycker sina betänkligheter om införandet av biometriska kännetecken i
viseringshandlingar och uppehållstillstånd eftersom det finns flera frågor som återstår att lösa när det
gäller skydd av personuppgifter, inbegripet central bevaring och användning i andra hand, i synnerhet vid
utarbetandet av informationssystemet för viseringar och eventuell samverkan med Schengens informationssystem.

22.
Europaparlamentet välkomnar rådets vilja att stärka Europols befogenheter och återupprepar sin
åsikt om att införande av detta instrument inom ramen för gemenskapens behörighet vore bästa sättet att
förbättra dess effektivitet.

23.
Europaparlamentet instämmer i den betydelse som rådet ger kampen mot narkotikahandel. Denna
bör undergräva finansieringen av den illegala verksamheten för smugglare, kriminella organisationer eller
terroristorganisationer.

24.
Europaparlamentet ser med oro på den växande främlingsfientligheten, rasismen och antisemitismen, och konstaterar att rådet är fast beslutet att kämpa mot rasistiska våldsdåd. Nya åtgärder måste
vidtas, på medlemsstats- och gemenskapsnivå, för att bekämpa alla uttryck för intolerans.

25.
Europaparlamentet stöder beslutet att man skall utgå från det befintliga europeiska centrumet för
övervakning av rasism och främlingsfientlighet och utöka dess mandat så att det blir en människorättsorganisation. Parlamentet ber kommissionen att ta reda på hur förvaltningsstrukturen skulle kunna
anpassas till de nya uppgifterna och vilken profil den nya förvaltningen kan förväntas ha.

Utvidgningen

Nya medlemsstater

26.
Europaparlamentet delar Europeiska rådets förväntan att få välkomna Tjeckien, Estland, Cypern,
Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien som fullvärdiga EU-medlemmar den
1 maj 2004. Parlamentet stöder Europeiska rådets uppmaning till de nya medlemsstaterna att under
slutskedet före anslutningen intensifiera och slutföra sina sista förberedelser inför EU-medlemskapet.
Parlamentet uppmanar vidare de nuvarande och blivande medlemsstaterna att se till att ratificeringen av
anslutningsfördraget slutförs i tid.

Bulgarien och Rumänien

27.
Europaparlamentet uppmanar Bulgarien och Rumänien att slutföra sina förberedelser av EUmedlemskapet, och i synnerhet att se till att den administrativa och domstolsmässiga kapaciteten når den
nivå som erfordras, så att de kan slutföra förhandlingarna 2004, underteckna anslutningsfördraget 2005
och bli EU-medlemmar i januari 2007.
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Turkiet
28.
Europaparlamentet stöder Europeiska rådet i dess uppmaning till Turkiet att göra ytterligare
varaktiga reforminsatser, särskilt när det gäller utövande av de grundläggande fri- och rättigheterna, fortsatt
anpassning av de civila-militära förbindelserna till EU:s praxis samt makroekonomisk obalans. Parlamentet
håller med om att en lösning av Cypernfrågan verkligen skulle underlätta Turkiets strävan efter EUmedlemskap.
Cypern
29.
Europaparlamentet noterar med intresse resultatet av de turkcypriotiska ”valen” den 14 december
2003 och hoppas att detta resultat vittnar om stöd för en genomgripande lösning av Cypernfrågan och
för en anslutning till EU.
30.
Europaparlamentet uppmanar alla berörda parter, särskilt Turkiet och det turkcypriotiska ledarskapet, att visa sin vilja att snarast uppfylla kriterierna från FN:s generalsekreterare för ett återupptagande
av förhandlingarna på grundval av dennes förslag, så att samtalen kan komma igång igen.
31.
Europaparlamentet upprepar sin förhoppning om att ett återförenat Cypern skall anslutas till
unionen den 1 maj 2004. Parlamentet understryker i detta hänseende betydelsen av att Turkiet uttryckt en
politisk vilja att lösa Cypernproblemet.
Yttre förbindelser, GUSP/ESFP
Yttre förbindelser
Västra Balkan
32.
Europaparlamentet delar Europeiska rådets slutsatser i denna fråga och betonar att de berörda
länderna måste göra förnyade insatser för att skapa ett positivt ekonomiskt, politiskt och demokratiskt
klimat som bidrar till att upprätta starkare förbindelser med EU inom ramen för stabiliserings- och
associeringsprocessen.
33.
Europaparlamentet välkomnar förberedelserna för deltagande från länderna på västra Balkan i
gemenskapsprogrammen och vill att processen påskyndas. Parlamentet betraktar den kommande förordningen för individuella europeiska partnerskap som ytterligare en möjlighet för de berörda länderna att
komma närmare och integreras i EU-strukturerna.
Europa-Medelhavspartnerskapet
34.
Europaparlamentet välkomnar den vilja som visats att ge partnerskapet mellan EU och Medelhavsområdet en så stor strategisk betydelse, inte minst med hänsyn till den nya situation som skapats i och
med unionens utvidgning, inom ramen för vilken grannländerna i Medelhavsområdet förväntas spela en
avgörande roll med avseende på Europeiska unionens gränser. Parlamentet välkomnar resultaten från den
sjätte konferensen mellan EU och Medelhavsländerna som hölls i Neapel och från de sektorsvisa
konferenserna mellan EU och Medelhavsländerna.
35.
Europaparlamentet välkomnar inrättandet av Europa-Medelhavsländernas investeringsfacilitet
(FEMIP) och hoppas att denna skall bidra till ökade investeringar i regionen.
36.
Europaparlamentet välkomnar beslutet att inrätta en kulturstiftelse för Europa-Medelhavsområdet
och hoppas att konkreta beslut kommer att fattas så snart som möjligt för att förverkliga planen.
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Irak

37.
Europaparlamentet anser att tillfångatagandet av Iraks tidigare ledare Saddam Hussein är en
vändpunkt i processen för att återupprätta fred, stabilitet och demokrati i Irak. Parlamentet upprepar sin
åsikt att denna process kan bli framgångsrik om den sker i FN:s regi, i enlighet med säkerhetsrådets
resolution nr 1511, och med snabbt överlämnande av landets suveränitet till det irakiska folket.

38.
Europaparlamentet uppmanar rådet och medlemsstaterna att begära att FN:s säkerhetsråd verkar
för att Saddam Hussein skall ställas till svars i enlighet med internationell rätt och Genèvekonventionen
och att det samtidigt fullt ut tillämpar resolution 1511 när det gäller det irakiska folkets suveränitet.

Terrorism

39.
Europaparlamentet instämmer i Europeiska rådets helhjärtade fördömande av terroristattacker, och
upprepar sin övertygelse att bekämpningen av terrorismen skall ske inom ramen för det internationella
samfundet, i enlighet med internationell rätt och med ett gemensamt svar på detta globala hot.

Mellanöstern

40.
Europeiska rådets åtagande att nå målet med två stater, Israel och ett överlevnadsdugligt och
demokratiskt Palestina, kräver starkare politisk vilja från Europeiska unionen. Mellanösternkvartettens
initiativ bör omedelbart återupptas och Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att ta de
initiativ som behövs för detta.

41.
Europaparlamentet välkomnar Genèveinitiativet, som tagits inom de israeliska och palestinska
samhällena, vars syfte är att främja ett klimat som bygger på förtroende och varaktig fred och som
bekräftar viljan att uppnå en fredlig samlevnad. Parlamentet betraktar detta initiativ som ett värdefullt
bidrag från det civila samhället till färdplanen.

42.
Europaparlamentet upprepar rådets ställningstagande när det gäller uppmaningen till den palestinska myndigheten att i konkret handling visa sin beslutsamhet att kämpa mot terrorism och extremistvåld och till den israeliska regeringen att avveckla bosättningar som byggts efter mars 2001 och upphöra
med uppförandet av skiljemuren.

43.
Europaparlamentet stöder dialogen mellan religioner och initiativen från det civila samhället,
motsätter sig varje form av extremism, intolerans och främlingsfientlighet och fördömer varje form av
antisemitism och uppmaning till rashat eller religiöst hat.

44.
Europaparlamentet välkomnar de uttalanden som gjordes i detta ärende vid Euromedkonferensen i
Neapel och donatorsmötet i Rom (ad hoc-kontaktkommittén), vilket förhoppningsvis skall leda till
konkreta och snabba initiativ.

Arabvärlden

45.
Europaparlamentet välkomnar den rapport om arabvärlden som utarbetats av den höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, och ser denna strategi som ett positivt bidrag
till fred och säkerhet i hela regionen och ett steg framåt i riktning mot ett nytt partnerskap med berörda
länder inom ramen för Barcelonaprocessen och ett nytt europeiskt grannskap.
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De transatlantiska förbindelserna
46.
Precis som rådet anser också Europaparlamentet att det transatlantiska partnerskapet är oersättligt.
Parlamentet välkomnar Europeiska rådets uttalande om de transatlantiska förbindelserna, särskilt dess
betoning av en multilateral verklighet och av EU:s och dess partners behov av att försvara en gemensam
internationell agenda. Europaparlamentet uppmanar därför rådet och kommissionen att som en förberedelse inför nästa toppmöte mellan EU och USA respektive mellan EU och Kanada att lägga fram förslag
till ett fördjupat transatlantiskt samarbete för att utveckla en gemensam agenda, inbegripet ett gemensamt
tillvägagångssätt för att uppnå en multilateral veklighet på världsplan.
Ryssland
47.
Europaparlamentet välkomnar beslutet att uppmana rådet och kommissionen att utarbeta en
utvärderingsrapport om alla aspekter av unionens förbindelser med Ryssland. Parlamentet understryker
dock att bristerna i den ryska demokratin, framför allt när det gäller de allmänna valen den 7 december
2003, den pågående hänsynslösa konflikten i Tjetjenien och förseningarna i ratificeringen av Kyotoprotokollet bidrar till att försvaga ett möjligt strategiskt partnerskap.
Latinamerika och Västindien
48.
Europaparlamentet välkomnar de avtal om politisk dialog och samarbete som slutits med
Andinska gemenskapen och Centralamerika, och begär på nytt att förhandlingarna med Mercosur skall
slutföras så snart som möjligt. Parlamentet välkomnar därför den tidsplan som man kom överens om på
ministernivå den 12 november 2003. Allt detta kommer på ett betydelsefullt sätt att bidra till att stärka de
biregionala förbindelserna.
49.
Europaparlamentet beklagar att Europeiska rådet inte tog upp frågan om situationen i Kuba, och
särskilt de kubanska myndigheternas vägran att bevilja Oswaldo Payá Sardiñas, 2002 års mottagare av
Europaparlamentets Sacharovpris, visum för att resa till Europa och redogöra för sin syn på den aktuella
situationen i landet.
Afrika
50.
Europaparlamentet bekräftar vikten av partnerskapet med Afrika och välkomnar den förstärkta
dialogen mellan EU och Afrika som framgick av det positiva och konstruktiva resultatet från ministertrojkan EU—Afrika i Rom den 10 november 2003.
GUSP/ESFP
51.
Europaparlamentet välkomnar att Europeiska rådet antagit den europeiska säkerhetsstrategi som
presenterats av den höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, och
upprepar sitt stöd för de övriga beslut som fattats på detta område, i enlighet med ordförandeskapets
text om det europeiska försvaret, och hoppas att denna politiks mål kommer att uppnås trots att man i
dagsläget inte lyckats nå en överenskommelse om EU:s konstitution.
Övriga beslut
52.
Europaparlamentet ställer sig mycket positivt till Europeiska rådets beslut om utplaceringen av
EU:s nya byråer, varigenom dessa nya organ säkras möjligheten att arbeta effektivt.
*
*

*

53.
Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Europeiska rådet,
rådet och kommissionen.
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P5_TA(2003)0599

Upphävande av unionens embargo på vapenexport till Kina
Europaparlamentets resolution om vapenförsäljning till Kina

Europaparlamentet utfärdar denna resolution
—

med beaktande av den förklaring om Kina som antogs av Europeiska rådet i Madrid den 26 juni
1989 till följd av det brutala förtryck som utövades i Kina på den tiden, och genom vilken ett
vapenembargo mot Kina infördes vars omfattning blivit en nationell tolkningsfråga,

—

med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådets möte den 12—13 december 2003,

—

med beaktande av slutsatserna från det sjätte toppmötet mellan Kina och Europeiska unionen som
hölls i Peking den 30 oktober 2003,

—

med beaktande av att både EU och Kina nyligen har lagt fram planer för förbindelserna mellan EU
och Kina där man banar väg för en utveckling av förbindelserna under de kommande åren,

—

med beaktande av EU: s uppförandekod för vapenexport med avseende på länder eller regioner där
det fortsättningsvis råder allvarliga spänningar,

—

med beaktande av artikel 37.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.

I sin resolution av den 23 oktober 2003 (1) om årsrapporten från rådet till Europaparlamentet om
de viktigaste aspekterna och de grundläggande vägvalen när det gäller GUSP, insisterade parlamentet
på en fredlig lösning i Taiwanfrågan genom en dialog över Taiwansundet, och begärde att Kina
skulle dra tillbaka sina missiler från kustprovinserna längs Taiwansundet.

B.

I politiken gentemot Kina är det absolut nödvändigt att följande tre nyckelfaktorer beaktas:
utvecklingen när det gäller mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen, Kinas roll i världspolitiken
och EU:s ekonomiska intressen.

C.

Kina och EU anser att en multilateral strategi, icke-spridning av vapen, vapenkontroll och nedrustning är av största betydelse.

D.

Situationen för de mänskliga rättigheterna i Folkrepubliken Kina har förbättrats under årens lopp,
men är fortfarande otillfredsställande, eftersom de grundläggande friheterna fortfarande kränks, och
eftersom det förekommer tortyr, misshandel, diskriminering av hiv-smittade och aidssjuka, godtyckliga fängslanden, ett stort antal utdömda dödsstraff varje år och bristande respekt för och skydd av
minoriteters rättigheter.

E.

Inga nämnvärda framsteg har gjorts när det gäller EU:s och Kinas dialog om mänskliga rättigheter.

F.

Några EU-länder har lagt fram ett förslag om att häva vapenembargot mot Kina.

(1) P5_TA(2003)0460.
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1.
Europaparlamentet är fast övertygat om att Kina måste visa att landet gjort avsevärda framsteg när
det gäller mänskliga rättigheter innan EU kan överväga att häva förbudet.
2.
Europaparlamentet menar att detta är fel tillfälle att bana väg för ett hävande av det europeiska
vapenembargot, med tanke på Kinas hot mot Taiwan.
3.
Europaparlamentet uppmanar rådet och medlemsstaterna, inbegripet anslutnings- och kandidatländerna, att bibehålla EU:s vapenembargo mot Folkrepubliken Kina och att inte lätta på de befintliga
nationella begränsningarna av sådan vapenförsäljning.
4.
Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, medlemsstaternas anslutnings- och kandidatländernas regeringar samt till Folkrepubliken Kinas regering.

P5_TA(2003)0600

Genetiskt modifierade grödor
Europaparlamentets resolution om samexistens mellan genetiskt modifierade grödor och konventionellt och ekologiskt jordbruk (2003/2098(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution
—

med beaktande av parlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om avsiktlig
utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och om upphävande av rådets direktiv 90/
220/EEG (1),

—

med beaktande av parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september
2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foderprodukter (2),

—

med beaktande av parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 av den 22 september
2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel
och foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade organismer och om ändring av
direktiv 2001/18/EG (3),

—

med beaktande av kommissionens rekommendation 2003/556/EG av den 23 juli 2003 om riktlinjer
för utarbetande av nationella strategier och bästa praxis för samexistens mellan genetiskt modifierade
grödor och konventionellt och ekologiskt jordbruk (4),

—

med beaktande av parlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om
allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (5),

—

med beaktande av förslaget till kommissionens direktiv om ändring av rådets direktiv 66/401/EEG,
66/402/EEG, 2002/54/EG, 2002/55/EG, 2002/56/EG och 2002/57/EG med ytterligare villkor och
krav beträffande den tillfälliga eller tekniskt oundvikliga förekomsten av genetiskt modifierat utsäde i
utsädespartier med icke genetiskt modifierade sorter och med detaljerade anvisningar om märkning
av utsäde med genetiskt modifierade sorter, version från september 2003 (6),

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

EGT L 106, 17.4.2001, s. 1.
EUT L 268, 18.10.2003, s. 1.
EUT L 268, 18.10.2003, s. 24.
EUT L 189, 29.7.2003, s. 36.
EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.
SANCO/1542/2. Juli 2002.
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—

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2092/91 av den 24 juni 1991 om ekologisk
produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel (1),

—

med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ansvar för att förebygga
och avhjälpa miljöskador (2),

—

med beaktande av artikel 163 i arbetsordningen,

—

med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling och yttrandet
från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor (A5-0465/2003), och av följande skäl:

A.

Samexistensen mellan genetiskt modifierade sorter och icke genetiskt modifierade konventionella
och organiska sorter ligger till grund för konsumenternas och jordbrukarnas valfrihet och är
samtidigt en förutsättning för gemenskapens föreskrivna hantering av riskerna med användningen
av GMO.

B.

Korsning mellan genetiskt modifierade och icke genetiskt modifierade nyttoväxter kan inte, eller
endast med svårighet, uteslutas vid storskalig odling av GMO.

C.

Det råder stor osäkerhet om användning av GMO i livsmedelsproduktionen hos stora delar av
befolkningen och jordbrukarna.

D.

Den vetenskapliga kunskapen om korsning och spridning av GMO vid storskalig användning är för
närvarande begränsad och räcker inte för en exakt bedömning av följderna.

E.

Införandet av GMO i jordbruket får inte medföra extra kostnader för de jordbrukare som inte inför
denna teknik och som inte vill odla och sälja genetiskt modifierade produkter.

F.

Eftersom utsädesproduktionen sker under särskilda villkor som måste garantera högsta möjliga
sortrenhet skall gränsvärdet för märkning av GMO-förorening i utsäde fastställas till ett tekniskt
mätbart och tillförlitligt gränsvärde, samtidigt som vetenskapliga bedömningar av vad som kan tilllämpas i praktiken måste beaktas. I annat fall kan jordbruksproduktionen inte garantera det gällande
gränsvärdet på 0,9 procent vid märkning av livsmedel.

G.

Jordbrukare kan, om det påvisas genetiskt modifierade organismer i deras utsäde, inte längre hävda
att förekomsten av GMO i deras produkter är tillfällig och tekniskt oundviklig utan måste då enligt
gällande lag märka produkterna och acceptera eventuella inkomstförluster.

1.
Europaparlamentet påpekar att uppgifter om förekomsten av GMO i utsäde inte endast tjänar som
information till jordbrukarna och konsumenterna utan är en förutsättning för en korrekt tillämpning av
direktiv 2001/18/EG (särskilt om övervakning efter utsläppande på marknaden, registrering av odlingen,
utlöpande och återkallande av tillstånd, nödfallsåtgärder) och förordningarna om godkännande, märkning
och spårbarhet av GMO.
(1) EGT L 198, 22.7.1991, s. 1.
(2) EGT C 151 E, 25.6.2002, s. 132.
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2.
Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreskriva märkning av GMO i utsäde vid ett
tekniskt mätbart och tillförlitligt gränsvärde, i enlighet med artikel 21.2 i direktiv 2001/18/EG, samt att
beakta vetenskapliga bedömningar av vad som kan tillämpas i praktiken.

3.
Europaparlamentet kräver att det omgående införs enhetliga och bindande bestämmelser på
gemenskapsnivå om samexistens mellan genetiskt modifierade nyttoväxter å ena sidan och icke genetiskt
modifierade konventionella nyttoväxter å andra sidan. Europaparlamentet skall delta i beslutet med
tillämpning av medbeslutandeförfarandet.

4.
Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utan dröjsmål inom ramen för genomförandet av
artikel 26 a i direktiv 2001/18/EG vidta rättsliga åtgärder som garanterar samexistens av gentekniskt
modifierade, konventionella och organiska odlingar. Det är obegripligt att denna rättsakt inte ens nämns i
kommissionens rekommendation.

5.
Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, med hänsyn till de motstridiga uppgifterna från
vetenskapligt håll när det gäller kostnaderna för samexistensen, inom ett år lägga fram en rapport för
parlamentet och rådet om de ekonomiska konsekvenserna av de nödvändiga åtgärderna för samexistens, i
vilken hänsyn tas till de olika odlingsvillkoren och växtsorterna.

6.
Europaparlamentet anser med tanke på principen att förorenaren betalar att det är att välkomna att
kommissionen i sin rekommendation anger att ”de aktörer (lantbrukare) som inför den nya produktionsformen [bör] ha ansvaret för att genomföra de driftåtgärder på gårdarna som är nödvändiga för att
begränsa genflödet”.

7.
Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag om civilrättsligt ansvar och
försäkring inom hela gemenskapen mot eventuella ekonomiska skador i samband med samexistensen.

8.
Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att kräva ansvarsbestämmelser
som kan tillämpas i praktiken och åberopas i lag, och som garanterar en tillräcklig ersättningsgaranti från
sökanden i samband med tillståndsförfaranden för att släppa ut GMO på marknaden, för att eventuella
skadeståndskrav i förekommande fall skall kunna handläggas snabbt och på ett tillfredsställande sätt.

9.
Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att inte godkänna utsättning av
nya genetiskt modifierade växtsorter förrän bindande bestämmelser om samexistens har antagits och
genomförts tillsammans med ett ansvarssystem som är fast förankrat i principen om att förorenaren
betalar.

10.
Europaparlamentet ber kommissionen att på ett rättsligt bindande sätt definiera begreppen
”tillfällig” och ”tekniskt oundviklig”.

11.
Europaparlamentet uppmanar kommissionen att upprätta en offentlig förteckning över de nationella strategier och bästa metoder för samexistens mellan genetiskt modifierade grödor och konventionella
och organiska grödor som tillämpas i medlemsstaterna och i tredjeländer och som har gränsöverskridande
konsekvenser för unionen samt att informera parlamentet genom en återkommande rapport.
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12.
Europaparlamentet anser att särskild hänsyn skall tas till samexistens mellan genetiskt modifierade
grödor och konventionella och organiska grödor på gränsöverskridande nivå (mellan medlemsstater eller
med tredje land). Parlamentet begär att kommissionen undersöker sådana aspekter som rör gränsöverskridande samexistens och att medlemsstaterna efter samråd vidtar åtgärder avseende inblandning och
samexistens på gränsöverskridande nivå när det gäller genetiskt modifierade grödor.
13.
Europaparlamentet anser att ett frivilligt eller regionalt begränsat avstående från odling av GMO i
vissa områden och under särskilda odlingsbetingelser kan vara den mest effektiva och kostnadsmässigt
bästa åtgärden för att garantera samexistens och måste stå till medlemsstaternas förfogande vid tillämpningen av artikel 26 a i direktiv 2001/18/EG, förutsatt att alla inblandade parter är överens, i syfte att
garantera fullständig valfrihet.
14.
Europaparlamentet anser att gemenskapens bestämmelser om samexistens måste ge medlemsstaterna möjlighet att fullständigt förbjuda odling av GMO i geografiskt begränsade områden för att garantera
samexistens.
15.
Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

P5_TA(2003)0601

Effekterna av diskriminering av personer med multipel skleros

Europaparlamentets resolution om framställning 842/2001 om effekterna av diskriminering i den
behandling som erbjuds personer med multipel skleros inom Europeiska unionen (2003/2173(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution
—

med beaktande av framställning 842/2001 från Louise McVay,

—

med beaktande av artikel 175.1 i arbetsordningen,

—

med beaktande av betänkandet från utskottet för framställningar och yttrandet från utskottet för
sysselsättning och sociala frågor (A5-0451/2003), och av följande skäl:

A.

I Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna förklaras att den mänskliga
värdigheten är okränkbar och att den måste respekteras och skyddas.

B.

I artikel 26 i denna stadga förklaras att ”unionen erkänner och respekterar rätten för personer med
funktionshinder att få del av åtgärder som syftar till att säkerställa deras oberoende, sociala och
yrkesmässiga integrering och deltagande i samhällslivet”.

C.

I artikel 35 i stadgan anges att medicinsk vård faller under nationell lagstiftning och praxis, även
om unionen måste garantera en hög hälsoskyddsnivå vid utformning och genomförande av
gemenskapspolitik och gemenskapsåtgärder.
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D.

I artikel 152.1 första stycket i EG-fördraget fastställs att ”en hög hälsoskyddsnivå för människor
skall säkerställas vid utformning och genomförande av all gemenskapspolitik och alla gemenskapsåtgärder”. Det krävs alltså att hälsofrågor alltid skall tas med i gemenskapens beslutsprocess när det
kan finnas fog för det.

E.

I artikel 152.2 andra stycket anges att ”gemenskapens insatser, som skall komplettera den nationella
politiken, skall inriktas på att förbättra folkhälsan, förebygga ohälsa och sjukdomar hos människor
och undanröja faror för människors hälsa”. I enlighet med artikel 152.3 skall gemenskapen och
medlemsstaterna ”främja samarbetet med tredje land och behöriga internationella organisationer på
folkhälsans område”.

F.

Det har uttryckts farhågor för eventuella samband mellan multipel skleros och exponering för
giftiga kemikalier. Sådana farhågor betonar vikten av försiktighetsprincipen, särskilt när det gäller
reformen av EU:s kemikaliepolitik, och behovet av att försvara denna princip i multilaterala eller
bilaterala sammanhang.

G.

Personer med multipel skleros, och många andra kroniska långvariga sjukdomar, omfattas av olika
nivåer av medicinsk och terapeutisk behandling beroende på hemvist. Unionens medlemsstater och
Europeiska unionens institutioner har inte i tillräckligt hög grad prioriterat åtgärder för att korrigera
detta faktum.

H.

Avsevärda framsteg har gjorts under senare år, genom vetenskaplig och medicinsk forskning om
multipel skleros, som lett till att man fått fram läkemedelsbehandling som minskar MS-patienternas
funktionshinder och mediciner för att reducera symptom.

I.

Orsakerna till multipel skleros är fortfarande i stort sett okända, men man antar att sjukdomen
beror på en kombination av genetiska, miljömässiga och immunologiska faktorer. Forskningen kring
orsakerna bör därför omfatta och syfta till att samordna sådana möjliga element.

J.

Tillgången till sådana mediciner skiljer sig åt mellan Europeiska unionens medlemsstater av
budgetskäl eller på grund av att sjukvårdsmyndigheter inte tillräckligt uppmärksammar problemet.
Följderna av denna situation blir så mycket värre med tanke på att effektiv medicinering måste ges
på tidigast möjliga stadium efter diagnosen för att bästa resultat skall kunna garanteras.

K.

Inom Europeiska unionen finns för närvarande ungefär 400 000 personer med diagnosen multipel
skleros enligt European Multiple Sclerosis Platform, och MS är den vanligaste orsaken till handikapp
hos unga vuxna, bland vilka två av tre drabbade är kvinnor.

L.

Det finns ett behov av att, utöver läkemedelsbehandling, utveckla effektiva tjänster med tillräckliga
resurser för vård av patienter med multipel skleros på ett sätt som tar hänsyn till deras komplexa
och livslånga behov.
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M.

Europeiska unionen har agerat för att garantera bättre sysselsättningsmöjligheter för funktionshindrade personer i huvudsak genom rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om
inrättande av en allmän ram för likabehandling (1), men ett komplett och effektivt genomförande av
detta direktiv kommer att ta lång tid om inte nationella och lokala myndigheter agerar med större
beslutsamhet för att uppmana arbetsgivare att fullgöra sina skyldigheter gentemot sådana sårbara
personer.

N.

Det finns ett krav på ett mer övergripande direktiv för funktionshindrades rättigheter. Ett utkast till
ett sådant direktiv har förberetts av representanter för funktionshindrade personer och advokater
och främjats av Europaparlamentets Disability Intergroup. Det är lika viktigt att de åtgärder som
redan har beslutats i enlighet med artikel 13 i EG-fördraget genomförs korrekt.

O.

Europeiska unionens program för gemenskapsåtgärder på folkhälsoområdet (2003-2008)
uppmuntrar yrkesutövare inom hälsovården och offentliga organ att utforma mer samstämmiga
hälsostrategier för att på europeisk nivå hantera sjukdomar som multipel skleros.

P.

Det är nödvändigt att förbättra de finansiella resurser som finns tillgängliga för forskning om
multipel skleros inom Europeiska unionen och att förbättra komplementariteten hos forskningsprojekt med tanke på kombinationen av faktorer som anses utlösa sjukdomen.

Q.

Ett närmare internationellt samarbete är avgörande för att skaffa fram fler riktade bidrag inom
genetiken, forskning och undersökningar om autoimmuna sjukdomar, och för att därigenom
effektivt kunna påskynda utvecklingen, såväl när det gäller förståelsen av multipel skleros som
behandling och terapi.

R.

Begränsad tillgång till effektiva behandlingar och sjukdomsmodifierande läkemedel har inte bara en
ödesdiger inverkan på den enskildes arbetsförmåga, familjeliv, rörelsefrihet och allmänna samhällsintegration, utan innebär även ett förnekande av grundläggande rättigheter.

S.

Personer med multipel skleros är ofta besvikna på den bristande förståelsen och sakkunskapen hos
den vårdpersonal som arbetar med deras problem, och ett mycket positivare bemötande krävs, som
fokuserar på vad de kan åstadkomma som individer i stället för på deras problem.

T.

Det finns ett stort antal relativt unga människor som tvingas leva med MS, samtidigt som det i de
flesta EU-länder finns mycket få vårdhem eller dagvårdscentra som tillgodoser deras behov. Ofta
tvingas de dela boende med äldre eller geriatriska patienter, vilket varken är praktiskt eller socialt
lämpligt för någondera parten.

(1) EGT L 303, 2.12.2000, s. 16.
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U.

Säkerställande av bästa praxis för lika tillgång till terapi och behandling samt bättre service för
personer med multipel skleros bör bli det främsta målet för alla sjukvårdsmyndigheter i Europeiska
unionen. Varje medlemsstat bör uppmuntra övriga parter i denna strävan genom samordnade
program utformade tillsammans med Världshälsoorganisationen.

V.

Nationella MS-föreningar och European Multiple Sclerosis Platform spelar en viktig roll för att
garantera verkliga förbättringar för personer med MS genom sitt engagemang för att lösa de många
problem som enskilda personer möter och genom sina ständiga ansträngningar att påverka politiker
och experter på ett sätt som bidrar till att botemedel kan tas fram.

W.

Deras roll är särskilt viktig när det gäller tillhandahållande och spridning av användbar och väsentlig
information till personer med multipel skleros, vilket kan ge tröst, stöd och en känsla av verklig
solidaritet för många människor som annars skulle känna sig ännu mer isolerade från frågor och
debatter som direkt berör dem.

1.
Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inleda en diskussion för att bemöta de frågor som
väcks i detta betänkande om multipel skleros vid ett kommande möte med Europeiska unionens
sjukvårdsministrar, i syfte att utveckla en ”uppförandekodex” som skall följas i samtliga medlemsländer.

2.
Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla ett närmare internationellt vetenskapligt
samarbete inom ramen för det sjätte och sjunde ramprogrammet för forskning, i syfte att påskynda
utvecklingen av ännu effektivare behandling av multipel skleros i alla dess former.

3.
Europaparlamentet anser att försiktighetsprincipen bör tillämpas vid beslut som påverkar folkhälsan,
i synnerhet rörande användning och bortskaffande av giftiga kemikalier.

4.
Europaparlamentet konstaterar att man fortfarande inte känner till de grundläggande orsakerna till
MS, som drabbar fler än 400 000 EU medborgare. Parlamentet konstaterar även att man i det sjätte
ramprogrammet för forskning inte har följt åtagandet att förstärka och betona sådana frågor som rör
personer med funktionshinder, och att forskningsnivån inom EU beträffande funktionshinder och sjukdomar som MS i själva verket har sjunkit. Europaparlamentet begär att detta åtgärdas i det sjunde
ramprogrammet för forskning.

5.
Europaparlamentet anser att sådan forskning skall inbegripa vårdtagare i syfte att garantera att
åtgärder verkligen inriktas på de behov som finns hos personer som drabbats av multipel skleros eller
andra liknande sjukdomar.

6.
Europaparlamentet erinrar om principen om ”rimliga anpassningsåtgärder” för funktionshindrade
personers behov som anges i direktiv 2000/78/EG och uppmanar medlemsstaterna att genomföra direktivet i sin helhet.

7.
Europaparlamentet kräver att Europeiska unionen, i samarbete med WHO, snarast genomför och
finansierar en alleuropeisk epidemiologisk studie i syfte att samla in relevanta data som kan bidra till
forskningen för att klargöra orsakerna till multipel skleros, vilka än idag är okända.
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8.
Europaparlamentet välkomnar i detta sammanhang den pågående jämförande utvärderingen av
förvaltningen av vissa europeiska MS-centra, som syftar till att utvärdera kvaliteten och kontrollera
genomförandet av god praxis, vilket kommer att leda till att positiva ”riktmärken” kan tas fram och
integrerade vårdplaner och rehabiliteringsaktiviteter fastställas.

9.
Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att erkänna och anta uppfattningen att kostnadseffektiviteten hos läkemedelsbehandling av patienter med multipel skleros och andra
långvariga kroniska sjukdomar inte enbart skall mätas genom kliniska tester utan även genom en
bedömning av den förbättring av livskvaliteten som den nya behandlingen ger, vilket kan ha positiva
konsekvenser i form av besparingar inom andra sociala eller välfärdsrelaterade utgiftsområden.

10.
Europaparlamentet anser att personer med multipel skleros eller andra liknande sjukdomar aktivt
skall uppmuntras och inbjudas att deltaga i utvecklingen av programmen, tillsammans med läkare och
professionella rådgivare.

11.
Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaternas sjukvårdsmyndigheter att
stödja och främja användarstyrda självhjälpskurser för personer med MS och andra långvariga sjukdomar
i syfte att underlätta deras möjligheter att erhålla lämplig behandling och så långt som möjligt själva sköta
sin hälsa.

12.
Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att främja utvecklingen av specialistkliniker och
vårdhem anpassade till behoven hos yngre personer som har multipel skleros eller andra liknande
sjukdomar och som är i behov av institutionsvård på grund av sin specifika situation, och att erkänna
vikten av sådana frågor vid den pågående organisationen av sjukhus eller vårdinrättningar.

13.
Europaparlamentet påpekar att en utmärkande egenskap för MS är att symptomen varierar stort i
intensitet, vilket på grundval av kriterier som inte är anpassade till MS, har lett till att patienter utesluts
från det nödvändiga stödet. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta hänsyn till detta vid tillhandahållandet av hälsovård och sociala tjänster till personer som lider av MS.

14.
Europaparlamentet stöder rätten till eget boende för MS-sjuka och andra funktionshindrade, vilket
förutsätter att man i tid kan tillhandahålla lämplig hälso- och socialvård för att respektera den personliga
värdigheten och självständigheten.

15.
Europaparlamentet anser att större incitament bör finnas tillgängliga för att uppmuntra yrkesutbildning för neurologer, specialistsjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal för att dessa skall kunna
specialisera sig på att ta fram och tillämpa de mest effektiva behandlingarna och terapierna för personer
med multipel skleros eller andra liknande sjukdomar. Parlamentet understryker att sådana åtgärder skall
garantera mer omfattande positiva effekter för dessa patienter i hela Europeiska unionen.

16.
Europaparlamentet uppmuntrar till ett mycket närmare internationellt samarbete mellan offentliga
myndigheter och privata institutioner, vilket är av vital betydelse för att erhålla en mer riktad finansiering,
främst genom kontakter med andra länder där avancerad forskning bedrivs rörande genetik och andra
orsaker till multipel skleros och där det görs relaterade studier om andra autoimmuna sjukdomar.
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17.
Europaparlamentet
genomföra ramlagstiftning
sjukdomar att behålla sina
att studier har visat på de
fortskridande.

uppmanar kommissionen att i samverkan med medlemsstaterna utforma och
som underlättar för personer med multipel skleros eller andra liknande
arbeten. Många uppmanas för närvarande att mot sin vilja sluta arbeta, trots
positiva mentala effekterna av fortsatt arbete, vilka kan reducera sjukdomens

18.
Europaparlamentet stöder ökade insatser för att främja sysselsättningen bland funktionshindrade.
Insatserna måste
—

öka medvetenheten hos arbetsgivare och medarbetare om hur det är att leva med funktionshinder
och sjukdomar som MS och vilka följder detta får,

—

ta hänsyn till den speciella karaktären hos sjukdomar som MS,

—

utvärderas och leda till ett utbyte av idéer och erfarenheter, särskilt på EU-nivå, som bör bidra till att
utveckla och sprida välfungerande modeller som alla kan dra nytta av.

19.
Europaparlamentet uppmanar de lokala och nationella myndigheterna att utveckla byggnadsmiljön
i mycket högre grad för underlätta byggnaders och färdmedels tillgänglighet för MS-sjuka och andra
funktionshindrade genom att använda enhetliga tillgänglighetsstandarder.
20.
Europaparlamentet betonar att bättre tillgänglighet för MS-sjuka och andra funktionshindrade inte
kan uppnås genom att man enbart undanröjer miljömässiga eller fysiska hinder, utan alla hinder som
förhindrar lika tillgång till varor och tjänster måste undanröjas.
21.
Europaparlamentet begär att kommissionen lägger fram ett förslag till ett övergripande direktiv om
funktionshindrades rättigheter, grundat på de förslag som förespråkas av Europaparlamentets Disability
Intergroup.
22.
Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet,
Världshälsoorganisationen samt till framställaren.

P5_TA(2003)0602

Georgien
Europaparlamentets resolution om Georgien

Europaparlamentet utfärdar denna resolution
—

med beaktande av sina tidigare resolutioner om Georgien och Sydkaukasien,

—

med beaktande av partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Georgien,

—

med beaktande av sin resolution av den 20 november 2003 om EU:s politik för ett utökat europeiskt
grannskap (1),

—

med beaktande av parlamentsvalet som hölls i Georgien den 2 november 2003,

(1) P5_TA(2003)0520.
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—

med beaktande av att Eduard Sjevardnadze avgick från presidentposten den 23 november 2003,

—

med beaktande av att valet ogiltigförklarats av Georgiens högsta domstol,

—

med beaktande av artikel 50.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.

De allmänna valen som hölls den 2 november 2003 kännetecknades av omfattande oegentligheter
som innebar att det förutom tekniska och administrativa problem även förekom en mängd
manipulationer och bedrägerier.

B.

OSSE, Europarådet och Europaparlamentets ad hoc-delegation konstaterade att valet inte uppfyllde
de internationella normerna.

C.

Ett nytt presidentval skall hållas den 4 januari 2004, och när parlamentsvalet skall hållas är ännu
inte fastställt.

D.

Georgiens befolkning har fått till stånd ett fredligt presidentbyte i landet, och har visat prov på
mycket stor mognad under den fredliga revolutionen, även kallad ”rosornas revolution”.

E.

Georgiens befolkning har visat sitt stöd för en demokratisk utveckling och sin avsky för den
misstro, korruption och brist på insyn som kännetecknade den föregående regeringen.

F.

Ryssland, och i synnerhet utrikesminister Igor Ivanov, spelade en viktig roll för att lösa den senaste
politiska krisen.

G.

Ett fredligt och välmående Georgien är absolut nödvändigt för stabiliteten i den regionen i
synnerhet, men även för Europa i allmänhet, och de mänskliga rättigheterna, mångfalden, och den
parlamentariska demokratin utgör hörnstenar för en sådan stabilitet.

H.

Situationen i Georgien är fortfarande mycket besvärlig på grund av landets katastrofala budgetsituation, svåra ekonomiska situation, svaga institutioner och omfattande korruption, den inhemska
instabiliteten till följd av den separatistiska utvecklingen i Abchazien och Sydossetien och bristen på
ett erkännande av centralstaten i Adjarien, samt mycket spända externa relationer till följd av bland
annat kriget i Tjetjenien och den ännu ej lösta konflikten i Nagorno-Karabach.

I.

Georgiens ekonomiska livskraft och utrikesskulden på 1,8 miljarder USD är mycket oroväckande.

J.

Vid OSSE:s senaste ministerrådsmöte bekräftade EU ånyo att parterna måste nå en snabb överenskommelse om hur länge och på vilket sätt de ryska militärbaserna skall vara verksamma på
Georgiens territorium.

K.

Georgien har vid flera tillfällen betonat sitt europeiska kall och visat en stark vilja att närma sig EU
för att på lång sikt kunna ansöka om medlemskap.

1.
Europaparlamentet gratulerar Georgiens befolkning till den politiska utveckling som den fått till
stånd. Parlamentet gratulerar även de nya myndigheterna och uppmanar dessa att skapa förhållanden som
gör det möjligt att återgå till en fullständig demokrati och skapa trovärdiga och pålitliga institutioner.
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2.
Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionen att inta en ledande roll för att främja freden,
stabiliteten och den ekonomiska utvecklingen i Georgien, liksom i Azerbajdzjan och Armenien.

3.
Europaparlamentet betonar att Europeiska unionens särskilda representant i Sydkaukasien bör få de
resurser som behövs för att möjliggöra genomförandet av EU:s politiska målsättningar i regionen, bland
annat att säkerställa Georgiens integritet och suveränitet. De medlemsstater som deltar i arbetet med att
lösa konflikten i regionen uppmanas att aktivt samarbeta med honom.

4.
Europaparlamentet betonar att de kommande valen i Georgien måste vara fria och rättvisa och
präglas av insyn, och att befolkningarna i regionerna Abchazien och Sydossetien måste få delta i valen.

5.
Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att hitta sätt och medel för att stödja de nya
georgiska myndigheterna genom att tillhandahålla det politiska, ekonomiska och tekniska stöd som behövs
för att stabilisera situationen, utarbeta en reformstrategi och förbereda de allmänna valen. Parlamentet
välkomnar i detta hänseende det bidrag som rådets ordförandeskap beviljat för anordnandet av presidentvalet den 4 januari 2004.

6.
Europaparlamentet uppmanar de ryska myndigheterna att under insyn uppfylla det åtagande som
gjordes vid OSSE:s toppmöte i Istanbul 1999, i fråga om att genast lägga ner sina militärbaser och dra sig
tillbaka från Georgien.

7.
Europaparlamentet betonar att de georgiska myndigheterna måste se till att rättsstatsprincipen
verkligen råder i hela Georgien, och engagera sig i kampen mot terrorism.

8.
Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att trappa upp demokratiprogrammen inom
Tacis för Georgiens vidkommande, i synnerhet för att stärka de demokratiska institutionerna, utveckla och
stärka det civila samhället och stödja de oberoende medierna.

9.
Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att inför FN, OSSE, de centrala myndigheterna i Georgien och de regionala myndigheterna i Abchazien och Sydossetien, lägga fram förslag om att
starta ett uppdrag för att upprätthålla freden i dessa regioner, vilket skall utgöra ett steg för att återuppta
arbetet med att lösa tvisterna mellan dessa regioner och de centrala myndigheterna.

10.
Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att ta upp frågan om de tre fredsprocesserna i Sydkaukasien vid utarbetandet av partnerskapet mellan EU och Ryssland, för att åstadkomma den
drivkraft som behövs för att komma över den nuvarande återvändsgränden. Parlamentet beklagar det möte
som hölls i Moskva mellan ledarna för de tre georgiska utbrytarregionerna, och uppmanar de ryska
myndigheterna att spela en konstruktiv roll för att lösa den spända situationen i Tbilisi, för att underlätta
en dialog och stödja Georgiens integritet och suveränitet.

11.
Europaparlamentet beklagar i detta hänseende det beslut som nyligen fattades av Ryska federationen, om att införa ett enklare visumsystem för Adjarien, detta utan att samråda med de georgiska
myndigheterna, och de åtgärder som nyligen vidtagits för att snabbare kunna ge Abchaziens och Adjariens
medborgare ryskt medborgarskap.
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12.
Europaparlamentet uttrycker, mot bakgrund av den ekonomiska kollapsen i Georgien, sin djupa
oro för den georgiska befolkningens hälsa och välmående inför vintern, och uppmanar kommissionen att
lägga fram förslag för nödhjälp i fråga om uppvärmning, elförsörjning samt livsmedels- och läkemedelsförsörjning.

13.
Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen,
Georgiens tillförordnade president, FN:s generalsekreterare, OSSE, Europarådets parlamentariska församling
och Ryska federationens regering.

P5_TA(2003)0603

Upphävande av moratorium för dödsstraff

Europaparlamentets resolution om tillämpning av dödsstraff i Filippinerna

Europaparlamentet utfärdar denna resolution
—

med beaktande av parlamentets tidigare resolutioner som uppmanar till att dödsstraffet avskaffas och
att ett moratorium för verkställande av dödsstraff införs under tiden,

—

med beaktande av EU:s riktlinjer för dödsstraffet som antogs av rådet den 6 juni 1998,

—

med beaktande av kommissionens meddelande av den 8 maj 2001 om EU:s roll för att främja
mänskliga rättigheter och demokratisering i tredje land (KOM(2001) 252) som betonar att avskaffandet av dödsstraffet är en av de tematiska stödprioriteringarna inom ramen för det europeiska
initiativet för demokrati och mänskliga rättigheter,

—

med beaktande av artikel 50.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.

Den f.d. filippinska presidenten Joseph Estrada införde i mars 2000 ett moratorium för verkställande av dödsstraff.

B.

Den nuvarande presidenten Gloria Macapagal Arroyo har meddelat att hon fr.o.m. den 1 januari
2004 ämnar upphäva detta moratorium.

C.

För närvarande sitter ettusen personer med dödsdomar över sig i filippinska fängelser.

D.

Arroys beslut att upphäva moratoriumet föregås av ett antal kidnappningar av framstående personer
i Filippinerna där begäran om lösen ingår.

E.

Det starkt ökade antalet kidnappningar med begäran om lösen (150 fall anmälda till polisen sedan
början av året, med i vissa fall dödlig utgång för offren) utgör ett verkligt problem inte bara för
offren utan även för landets ekonomi eftersom potentiella investerare blir avskräckta.
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F.

Enligt de senaste uppgifterna från Amnesty International har 112 länder avskaffat dödsstraffet i sin
lagstiftning eller i praktiken medan 83 länder fortfarande praktiserar det.

G.

Ingenstans har användningen av dödsstraffet bidragit till att minska kriminaliteten.

1.
Europaparlamentet upprepar på nytt sin begäran att dödsstraffet avskaffas i alla länder och att ett
moratorium för verkställande av dödsstraffet införs under tiden.
2.
Europaparlamentet beklagar att president Arroyo ändrat sin inställning i fråga om användningen av
dödsstraffet.
3.
Europaparlamentet beklagar djupt att dödsstraff fortfarande tillämpas i 83 länder och uppmanar i
detta sammanhang Filippinernas president att ta tillbaka sitt beslut att upphäva gällande moratorium från
den 1 januari 2004.
4.
Europaparlamentet uppmanar den filippinska regeringen att under alla omständigheter tillämpa den
lag som förbjuder att minderåriga döms till döden och att snarast se över de rättsfall som berör
minderåriga för att säkra att ingen döms utan att personens ålder klart fastställts.
5.
Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att fullt ut utnyttja de poster i EU:s budget
som är avsedda att främja demokrati och mänskliga rättigheter och att prioritera alla gemenskapsinitiativ
som syftar till att uppnå ett moratorium för och avskaffande av dödsstraffet och till att ge praktiskt stöd
till alla icke-statliga organisationer som verkar i detta syfte.
6.
Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att betrakta avskaffandet av dödsstraffet och
ett allmänt moratorium för avrättningar som en avgörande beståndsdel i förbindelserna mellan EU och
tredje länder samt att beakta denna fråga i samband med ingåendet eller förnyandet av avtal med tredje
länder.
7.
Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen,
FN:s generalsekreterare och ordföranden i FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna samt till
Filippinernas regering, Filippinernas president och det filippinska parlamentet.

P5_TA(2003)0604

Moldavien
Europaparlamentets resolution om Moldavien

Europaparlamentet utfärdar denna resolution
—

med beaktande av sina tidigare resolutioner om Moldavien och sin resolution av den 20 november
2003 om ”Ett utvidgat europeiskt grannskap: En ny ram för förbindelserna med våra grannländer i
öster och söder” (1),

—

med beaktande av det partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Moldavien och EU som undertecknades den 28 november 1994 och som trädde i kraft den 1 juli 1998,

—

med beaktande av det avtal mellan Moldavien och Transnistrien som undertecknades den 8 maj
1997,

(1) P5_TA(2003)0520.
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—

med beaktande av Europarådets resolution nr 1280 av den 24 april 2002,

—

med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådets möte den 16 och 17 oktober 2003,

—

med beaktande av det uttalande som OSSE:s tjänstgörande ordförande gjorde vid det avslutande
plenarsammanträdet under OSSE:s elfte ministerrådsmöte 2003,

—

med beaktande av det stöd som Europeiska unionen har givit Moldavien inom ramen för Tacis,

—

med beaktande av slutförklaringen och rekommendationerna från det senaste mötet i den parlamentariska samarbetskommittén mellan EU och Moldavien den 11 juni 2003,

—

med beaktande av artikel 50.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.

På grund av en svag regering och bristen på effektiv demokratisk kontroll över denna är inslaget av
korruption stort i den moldaviska ekonomin — nästan 80 procent av marknaden är informell och
det finns därmed inga skatteintäkter. Dessutom finns det inga gränskontroller vid den östra gränsen
och socialförsäkringssystemet är otillräckligt, vilket gör landet till ett av de fattigaste i Europa.

B.

Folket i Moldavien har haft stora svårigheter sedan landet blev självständigt och under de
ekonomiska och sociala reformprocesserna.

C.

Transnistrien förklarade sig självständigt 1992 efter en väpnad konflikt i vilken ryska trupper var
inblandade, vilket destabiliserade hela Moldavien.

D.

Kriminell verksamhet förekommer i stor omfattning, det finns en djupt rotad informell ekonomi
och de grundläggande rättigheterna och de mänskliga friheterna respekteras inte, i synnerhet i
Transnistrien.

E.

Moldaviens regering har erbjudit sig att samarbeta med Transnistrien i en gemensam konstitutionell
kommission, med Europarådet och EU som observatörer, för att utarbeta en ny konstitution för ett
återförenat Moldavien senast i februari 2004.

F.

Mötet mellan Ukraina, Ryssland och OSSE den 24 och 25 september 2003 i Zagreb lyckades inte
sätt fart på den konstitutionella processen, en process som inte borde kopplas till tillbakadragandet
av ryska vapen och trupper från Transnistrien.

G.

Ryssland beslutade att på egen hand lägga fram en andra fredsplan den 17 november 2003 med
förslag om en demilitariserad federation i vilken Transnistrien skulle ha särskild status. Denna plan
förkastades i slutändan av den moldaviska regeringen.

H.

Tillbakadragandet av ryska vapen och trupper, vilket föreskrevs i de åtaganden som gjordes vid
OSSE:s möte i Istanbul 1999 och bekräftades vid OSSE:s tionde ministerrådsmöte i Porto 2002, har
försenats ännu en gång och därmed givit de transnistriska myndigheterna tillfälle att bevara status
quo.

I.

De flesta av de ministrar som deltog i OSSE:s elfte ministerrådsmöte ville skapa ett OSSE-mandat
för ett multinationellt fredsuppdrag och obeväpnade observatörer, och uppmanade parterna att öka
sina insatser för att komma överens.
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1.
Europaparlamentet uppmanar Moldaviens regering att respektera demokratiska principer, grundläggande och mänskliga rättigheter, inbegripet rättigheter för minoritetsspråk, och att stärka den ekonomiska och sociala reformprocessen, inbegripet ytterligare utveckling och genomförande av antikorruptionsåtgärder. Parlamentet anser att detta inbegriper det civila samhällets och oppositionspartiernas lagliga rätt
att till fullo utöva och uppfylla sina konstitutionella rättigheter respektive skyldigheter.
2.
Europaparlamentet anser att den moldaviska regeringen inte har lyckats stabilisera ekonomin och
stärka demokratin och är övertygat om att en snabb lösning på Transnistrien-konflikten i avsevärd
utsträckning skulle bidra till att stabilisera Moldaviens ekonomi och stärka demokratin.
3.
Europaparlamentet uppmanar dessutom såväl regeringen som oppositionen att bygga på sin
gemensamma inställning till främjandet av Moldaviens europeiska strävanden.
4.
Europaparlamentet välkomnar att det moldaviska civila samhället aktivt tar del i demilitariseringen
av, brottsbekämpningen i och demokratiseringen av hela Moldavien.
5.
Europaparlamentet uppmanar med eftertryck den moldaviska regeringen att bekämpa sexhandeln, i
synnerhethandeln med kvinnor och barn, genom effektiv lagutövning samt att ge offren nödvändigt stöd
för att de skall kunna återinlemmas i samhället.
6.
Europaparlamentet stödjer Moldaviens självbestämmanderätt och territoriella integritet som den
grund på vilken en fredlig lösning av konflikten måste vila.
7.
Europaparlamentet välkomnar inrättandet av en gemensam konstitutionell kommission, men är
besviket över att denna kommission inte har gjort några större framsteg.
8.
Europaparlamentet anser att den fredsplan som lades fram av Ryssland för att legitimera det
nuvarande läget är ett hinder för ytterligare utveckling av demokratin i Moldavien som inte bidrar till en
stabilisering av hela regionen. Parlamentet väntar med intresse på en eventuell fredsplan från Moldaviens
regering.
9.
Europaparlamentet beklagar att den ryska regeringen inte har för avsikt att dra tillbaka sina vapen
och trupper för slutet av 2003 trots att den vid upprepade tillfällen åtagit sig att göra så.
10.
Europaparlamentet välkomnar EU:s förbud mot att utfärda visum för medlemmar av den
transnistriska regimen.
11.

Europaparlamentet begär att alla politiska fångar skall friges, i synnerhet i Transnistrien.

12.
Europaparlamentet välkomnar den ståndpunkt som antagits av de flesta av de ministrar som
deltar i OSSE:s elfte ministerrådsmöte för ett OSSE-mandat för ett multinationellt fredsuppdrag och
obeväpnade observatörer, och förespråka att EU ansluter sig till detta uppdrag och likaså tillhandahåller
observatörer.
13.
Europaparlamentet uppmanar med eftertryck regeringarna i Rumänien, Ukraina och Ryssland att
inte ensidigt blanda sig i Moldaviens interna angelägenheter, utan att samarbeta med OSSE — den ledande
kraften i demokratiseringsprocessen i Moldavien — EU och Europarådet för att främja fred och fredlig
utveckling i alla länder i regionen.
14.
Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen,
Moldaviens regering och parlament, Rumäniens regering, Ukrainas regering, Rysslands regering, OSSE:s
generalsekreterare och Europarådets generalsekreterare.
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P5_TA(2003)0605

Förbud mot katt- och hundpälsar
Förklaring om förbud mot katt- och hundpälsar
Europaparlamentet utfärdar denna skriftliga förklaring
—

med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.

Det finns klara bevis för att över två miljoner katter och hundar årligen dödas i Asien endast för
sin päls och sitt skinn, och att en stor del av dessa artiklar exporteras till EU-länder.

B.

Avsiktlig falsk märkning eller färgning av dessa artiklar leder till att konsumenter och lagliga
återförsäljare blir offer för ett massivt konsumentbedrägeri.

C.

Rättsmedicinska bevis visar att dessa artiklar funnits till salu i Frankrike, Italien, Tyskland, Spanien,
Österrike, Nederländerna, Belgien och Danmark.

D.

Nio av EU:s jordbruksministrar har efterlyst ett förbud som omfattar hela EU.

E.

EU-myndigheter har konstaterat att ett balanserat förbud inte skulle utlösa problem inom ramen för
Världshandelsorganisationen.

F.

Porösa gränser gör det omöjligt för enskilda länder att stoppa detta konsumentbedrägeri.

G.

Om man väntar på att kommissionen skall harmonisera de enskilda ländernas lagstiftning någon
gång i en avlägsen framtid, kommer EU-medborgarna fortsättningsvis att vara offer för denna typ
av bedrägeri.

1.
Europaparlamentet begär att Europeiska kommissionen omedelbart lägger fram ett förslag till
förordning inom ramen för sina befogenheter för den inre marknaden, för att förbjuda import, export,
försäljning och produktion av pälsar och skinn från katter och hundar, i syfte att återupprätta EUkonsumenters och -återförsäljares förtroende och få slut på denna handel.
2.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna förklaring till kommissionen.

BILAGA
Förteckning över ledamöter som undertecknat förklaringen:
Aaltonen, Adam, Ahern, Alavanos, Alyssandrakis, Andersen, Andersson, André-Léonard, Andreasen,
Andrews, Andria, Arvidsson, Atkins, Attwooll, Auroi, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos,
Balfe, Baltas, Banotti, Bastos, Beazley, van den Berg, Bergaz Conesa, Berger, Bertinotti, Bigliardo, Blak, Böge,
Bösch, Bonde, Boogerd-Quaak, Booth, Bordes, van den Bos, Boumediene-Thiery, Bourlanges, Bouwman,
Bowis, Bradbourn, Bremmer, Breyer, Brie, Brok, Brunetta, Buitenweg, Bushill-Matthews, Busk, Callanan,
Camre, Cappato, Cardoso, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cauquil, Celli,
Cerdeira Morterero, Ceyhun, Chichester, Claeys, Clegg, Coelho, Collins, Corbett, Corbey, Cornillet, Corrie,
Cossutta, Costa R., Coûteaux, Crowley, Cushnahan, van Dam, Darras, Davies, De Clercq, De Keyser,
Dell'Alba, Deprez, Descamps, Désir, Deva, Dhaene, Di Lello Finuoli, Dillen, Dimitrakopoulos, Di Pietro,
Doorn, Dover, Doyle, Dührkop Dührkop, Duff, Dybkjær, Ebner, Echerer, El Khadraoui, Elles, Eriksson, Ettl,
Evans Jillian, Evans Jonathan, Evans R., Färm, Ferber, Ferrandez Lezaun, Ferri, Figueiredo, Fiori, Fitzsimons,
Flebiger, Flemming, Flesch, Folias, Ford, Foster, Frahm, Frassoni, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil,
García-Orcoyen Tormo, de Gaulle, Gawronski, Gemelli, Ghilardotti, Gill, Gil-Robles Gil-Delgado, Gobbo,
Goepel, Görlach, Gollnisch, Goodwill, Gouveia, Graefe zu Baringdorf, Gröner, Grönfeldt Bergman,
Grossetête, Hager, Hannan, Harbour, Haug, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Helmer, Honeyball, Howitt,
Hudghton, Hughes, Huhne, Hume, Hyland, Imbeni, Inglewood, Isler Béguin, Jackson, Jensen, Jonckheer,
Karlsson, Kastler, Katiforis, Kauppi, Keßler, Khanbhai, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Konrad, Korhola,
Koukiadis, Koulourianos, Kreissl-Dörfler, Kronberger, Kuhne, Kuntz, Lagendijk, Laguiller, Lamassoure,
Lambert, Lang, Langenhagen, Lannoye, Leinen, Liese, Lisi, Lucas, Ludford, Lund, Lynne, Maat, Malmström,
McAvan, McCarthy, McCartin, MacCormick, McKenna, McNally, McMillan-Scott, Maes, Malliori, Mann T.,
Manisco, Mantovani, Marinos, Markov, Martin D., Martin H., Martin H.-P., Martinez, Marques, Mastorakis,
Mathieu, Mayol i Raynal, Meijer, Méndez de Vigo, Mendiluce Pereiro, Miguélez Ramos, Miller, Modrow,
Moraes, Morgan, Morgantini, Mulder, Murphy, Muscardini, Musumeci, Myller, Naïr, Napoletano, Naranjo
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Escobar, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, Obiols i Germà, ÓNeachtain, Onesta, Oomen-Ruijten,
Ortuondo Larrea, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Paisley, Papayannakis, Parish, Pasqua, Pastorelli, Paulsen,
Perry, Piétrasanta, Plooij-van Gorsel, Poignant, Poli Bortone, Prets, Purvis, Radwan, Read, Redondo Jiménez,
Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Rocard, Rod, de Roo, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Rovsing, Rühle,
Sacrédeus, Sandberg-Fries, Sandbæk, Santer, Santini, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scallon, Scheele,
Schierhuber, Schmidt, Schroedter, Schröder J., Schwaiger, Seppänen, Simpson, Sjöstedt, Skinner, Smet,
Sörensen, Sommer, Sornosa Martínez, Souchet, Souladakis, Staes, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler,
Stirbois, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Swoboda, Tannock, Thomas-Mauro, ThorningSchmidt, Thors, Thyssen, Titley, Torres Marques, Turco, Turmes, Twinn, Vallvé, Van Hecke, Van Lancker,
Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vattimo, Veltroni, Vermeer, de Veyrinas, Villiers, Vinci,
Voggenhuber, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Whitehead, Wijkman, Wuermeling, Wuori, Wyn, Wynn,
Zacharakis, Zappala, Zimeray, Zorba, Zrihen.
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