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(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1222/2001
av den 21 juni 2001
om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter
och grönsaker
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94
av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för
importordningen för frukt och grönsaker (1), senast ändrad
genom förordning (EG) nr 1498/98 (2), särskilt artikel 4.1 i
denna, och
av följande skäl:
(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av
resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av
schablonvärdena vid import från tredje land för de

produkter och de perioder som anges i bilagan till den
förordningen.
(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena
vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan
till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 22 juni 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 21 juni 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 337, 24.12.1994, s. 66.
(2) EGT L 198, 15.7.1998, s. 4.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 21 juni 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker
(EUR/100 kg)
KN-nr

Kod för tredje land (1)

Schablonvärde
vid import

0702 00 00

052
999
052
999
052
204
624
999
388
528
999
388
400
404
508
512
524
528
720
800
804
999
052
999
052
064
066
400
616
999

77,7
77,7
79,1
79,1
79,8
50,7
86,4
72,3
68,2
67,0
67,6
91,1
102,5
117,5
92,1
88,1
65,5
77,9
108,3
216,0
96,8
105,6
210,9
210,9
327,4
215,1
177,1
272,6
287,5
255,9

0707 00 05
0709 90 70

0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0809 10 00
0809 20 95

(1) Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2032/2000 (EGT L 243, 28.9.2000, s. 14). Koden ”999” betecknar
”övriga ursprung”.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1223/2001
av den 21 juni 2001
om ändring av förordning (EG) nr 713/2001 om nötköttsuppköp enligt förordning (EG)
nr 690/2001
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

rande till och med den 30 juni 2001 skall vara frivillig i
vissa medlemsstater, och obligatorisk i andra.
(3)

Om ovannämnda artiklar 2 och 12 tillämpas innebär
detta att uppköp genom anbud inleds i ett antal
medlemsstater. Kommissionens förordning (EG) nr 713/
2001 (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1009/
2001 (4), om nötköttsuppköp enligt förordning (EG) nr
690/2001 bör därför ändras.

(4)

Eftersom denna förordning skall tillämpas omedelbart
bör det föreskrivas att den träder i kraft samma dag som
den offentliggörs.

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den
17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (1),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 690/
2001 om särskilda stödåtgärder för nötköttsmarknaden (2),
särskilt artikel 2.2 i denna, och
av följande skäl:
(1)

(2)

I artikel 2.2 i kommissionens förordning (EG) nr 690/
2001 föreskrivs att anbudsförfaranden för nötköttsuppköp skall inledas eller upphöra beroende på det
genomsnittliga marknadspriset för referensklassen under
de två veckor med prisnoteringar som föregår anbudsförfarandet.
I andra stycket i artikel 12 i ovannämnda förordning
föreskrivs att tillämpningen av reglerna för anbudsförfa-

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilagan till förordning (EG) nr 713/2001 skall ersättas med
bilagan till denna förordning.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 22 juni 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 21 juni 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 160, 26.6.1999, s. 21.
(2) EGT L 95, 5.4.2001, s. 8.

(3) EGT L 100, 11.4.2001, s. 3.
(4) EGT L 140, 24.5.2001, s. 29.
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BĲLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

Estado miembro
Medlemsstat
Mitgliedstaat
Κράτος µέλος
Member State
État membre
Stati membri
Lidstaat
Estado-Membro
Jäsenvaltiot
Medlemsstat

Deutschland
France
Nederland
Ireland
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1224/2001
av den 21 juni 2001
om utfärdande av exportlicens för vin
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 883/
2001 av den 24 april 2001 om tillämpningsföreskrifter för
rådets förordning (EG) nr 1493/1999 när det gäller handeln
med produkter inom vinsektorn med tredje land (1), särskilt
artikel 9.3 i denna, och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:
(1)

enligt artikel 9.5 i förordning (EG) nr 883/2001 kan
komma att överskridas om det inte införs restriktioner
för utfärdandet av exportlicenser med förutfastställelse
av bidraget. Därför bör en enhetlig procentsats fastställas
för godkännande av de ansökningar som inlämnas den
13–19 juni 2001 och utfärdandet av licenser och inlämnandet av ansökningar bör tillfälligt upphöra till och
med den 30 juni 2001.

Genom artikel 63.7 i rådets förordning (EG) nr 1493/
1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (2), begränsas beviljandet av exportbidrag för vin till de mängder och
utgiftsbelopp som fastställs i det jordbruksavtal som
ingicks i samband med de multilaterala handelsförhandlingarna under Uruguayrundan.

(2)

I artikel 9 i förordning (EG) nr 883/2001 fastställs villkoren för när kommissionen kan vidta särskilda åtgärder
för att hindra att den mängd eller den budget som
fastställs i avtalet överskrids.

(3)

Att döma av de uppgifter om exportlicensansökningar
som kommissionen förfogar över den 20 juni 2001,
finns det en risk för att den mängd som fortfarande
finns tillgänglig den 30 juni 2001 för zon 2) Asien

Artikel 1
1.
De exportlicenser med förutfastställelse av bidraget för
vin för vilka ansökan har inlämnats den 13–19 juni 2001
enligt förordning (EG) nr 883/2001, skall utfärdas för 76,13 %
av den mängd ansökan gäller för zon 2) Asien.
2.
Exportlicenser för vin enligt punkt 1, för vilka ansökan
inlämnas från och med den 20 juni 2001, skall inte utfärdas,
och från och med den 22 juni 2001 skall inlämnandet av
ansökningar om exportlicenser för vin tillfälligt upphöra för
zon 2) Asien till och med den 30 juni 2001.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 22 juni 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 21 juni 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 128, 10.5.2001, s. 1.
(2) EGT L 179, 14.7.1999, s. 1.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1225/2001
av den 21 juni 2001
om de anbud som meddelats för export av vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i
förordning (EG) nr 943/2001
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

23 i förordning (EEG) nr 1766/92, besluta att inte fullfölja anbudsinfordran.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(3)

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den
30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), senast ändrad genom förordning (EG)
nr 1666/2000 (2),

Särskilt med hänsyn till de kriterier som avses i artikel 1
i förordning (EG) nr 1501/95 är det inte uppenbart att
ett högsta exportbidrag skall fastställas.

(4)

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1501/95
av den 29 juni 1995 om vissa tillämpningsföreskrifter för
rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser beviljande av
exportbidrag och de åtgärder som skall vidtas vid störningar
inom spannmålssektorn (3), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 602/2001 (4), särskilt artikel 4 i denna, och

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för
spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:
(1)

En anbudsinfordran för bidrag för export av vete till alla
tredje länder utom Polen har inletts genom kommissionens förordning (EG) nr 943/2001 (5).

(2)

I enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1501/95
kan kommissionen på grundval av meddelade anbud
och i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel

Artikel 1
De anbud som meddelats från och med den 15 till och med
den 21 juni 2001 inom ramen för den anbudsinfordran för
exportbidrag för vete som avses i förordning (EG) nr 943/2001
skall inte fullföljas.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 22 juni 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 21 juni 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

181, 1.7.1992, s. 21.
193, 29.7.2000, s. 1.
147, 30.6.1995, s. 7.
89, 29.3.2001, s. 16.
133, 16.5.2001, s. 3.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1226/2001
av den 21 juni 2001
om ändring av importtullar inom spannmålssektorn
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den
30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), senast ändrad genom förordning (EG)
nr 1666/2000 (2),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1249/96
av den 28 juni 1996 om tillämpningsföreskrifter för rådets
förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser importtullar inom
spannmålssektorn (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr
2235/2000 (4), särskilt artikel 2.1 i denna, och
av följande skäl:
Importtullarna inom spannmålssektorn har fastställts i
kommissionens förordning (EG) nr 1189/2001 (5),
ändrad genom förordning (EG) nr 1197/2001 (6).

(1)

(2)

I artikel 2.1, i förordning (EG) nr 1249/96 föreskrivs att
om genomsnittet av de beräknade importtullarna under
den period då de tillämpas, skiljer sig med 5 euro/ton
från den fastställda tullen skall en justering som
motsvarar denna göras. Denna skillnad har uppstått. Det
är därför nödvändigt att justera de importtullar som
fastställts i förordning (EG) nr 1189/2001.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilagorna I och II till den rättade förordningen (EG) nr 1189/
2001 skall ersättas med bilagorna I och II till denna förordning.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 22 juni 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 21 juni 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L
L

181,
193,
161,
256,
161,
162,

1.7.1992, s. 21.
29.7.2000, s. 1.
29.6.1996, s. 125.
10.10.2000, s. 13.
16.6.2001, s. 35.
19.6.2001, s. 16.
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BILAGA I
Importtullar för de produkter som avses i artikel 10.2 i förordning (EEG) nr 1766/92

KN-nummer

1001 10 00

Produkt

Tull på import som
sker land-, flod- eller
havsvägen från hamnar
i Medelhavet, Svarta
havet eller Östersjön
(EUR/ton)

Tull på import som
sker luft- eller havsvägen från
övriga hamnar (2)
(EUR/ton)

Durumvete av hög kvalitet

0,00

0,00

av medelhög kvalitet (1)

0,00

0,00

1001 90 91

Vanligt vete, för utsäde

0,00

0,00

1001 90 99

Vanligt vete av hög kvalitet, av annat slag än för utsäde (3)

0,00

0,00

av medelhög kvalitet

23,20

13,20

av låg kvalitet

59,03

49,03

1002 00 00

Råg

52,05

42,05

1003 00 10

Korn, för utsäde

52,05

42,05

1003 00 90

Korn av annat slag än för utsäde (3)

52,05

42,05

1005 10 90

Majs för utsäde av annat slag

75,36

65,36

1005 90 00

Majs av annat slag än för utsäde (3)

75,36

65,36

1007 00 90

Sorghum av andra slag än för utsäde

52,05

42,05

(1) För durumvete som inte uppfyller den minimikvalitet för durumvete av medelhög kvalitet som avses i bilaga I i förordning (EG) nr 1249/96, skall den tullsats tillämpas
som fastställts för vanligt vete av låg kvalitet.
(2) För produkter som anländer till gemenskapen via Atlanten eller via Suezkanalen (artikel 2.4 i förordning (EG) nr 1249/96) kan importören erhålla en nedsättning av
tullarna med
— 3 EUR/ton om lossningshamnen ligger i Medelhavet,
— 2 EUR/ton om lossningshamnen ligger i Irland, Förenade kungariket, Danmark, Sverige, Finland eller vid den Iberiska halvöns atlantkust.
(3) När villkoren i artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1249/96 är uppfyllda kan importören erhålla schablonmässig nedsättning med 24 eller 8 EUR/ton.
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BILAGA II
Faktorer för beräkning av tullar
(perioden 15.6.2001–20.6.2001)
1. Genomsnittet för tvåveckorsperioden före dagen för fastställande:
Börsnotering

Produkt (% proteiner vid 12 % vattenhalt)

Notering (euro/ton)

Minneapolis

Kansas City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

HRS2. 14 %

HRW2. 11,5 %

SRW2

YC3

HAD2

medelhög
kvalitet (*)

US barley 2

136,20

130,76

108,49

86,59

201,95 (**)

191,95 (**)

109,39 (**)

18,45

4,88

10,46

—

—

—

—

—

—

—

Tillägg för golfen (euro/ton)

—

Tillägg för Stora sjöarna (euro/ton)

28,17

—

—

(*) Negativt bidrag (discount) på 10 euro per ton (artikel 4.1 i förordning (EG) nr 1249/96).
(**) Fob Duluth.

2. Kostnader för fraktsatser: Mexikanska golfen–Rotterdam: 19,34 euro/ton, Stora sjöarna–Rotterdam: 30,60 euro/ton.
3. Tillskott avseende artikel 4.2, tredje stycket i förordning (EG) nr 1249/96: 0,00 euro/ton (HRW2)
0,00 euro/ton (SRW2).
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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/29/EG
av den 22 maj 2001
om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR
ANTAGIT DETTA DIREKTIV

industri inom såväl innehållsskapande som informationsteknik och mer allmänt inom ett brett område av
industri- och kultursektorer. Detta kommer att säkerställa sysselsättningen och främja skapandet av nya
arbetstillfällen.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 47.2, artikel 55 och artikel 95 i
detta,
med beaktande av kommissionens förslag (1),

(5)

Genom den tekniska utvecklingen har formerna för
skapande, produktion och utnyttjande mångfaldigats och
diversifierats. Även om detta inte kräver nya begrepp för
skyddet inom området för immaterialrätt, bör den nu
gällande lagstiftningen om upphovsrätt och närstående
rättigheter anpassas och kompletteras för att på ett tillfredsställande sätt svara mot den ekonomiska verkligheten, t.ex. de nya utnyttjandeformerna.

(6)

Utan en harmonisering på gemenskapsnivå kan nationellt lagstiftningsarbete, som redan har inletts i ett antal
medlemsstater för att svara mot de tekniska utmaningarna, leda till betydande skillnader i skyddet och därmed
till inskränkningar av den fria rörligheten för varor och
tjänster, som innehåller eller bygger på immaterialrätt,
med en ny splittring av den inre marknaden och inkonsekvens i lagstiftningen som följd. Effekterna av sådana
rättsliga skillnader och osäkerhetskällor kommer att bli
än större i takt med den fortsatta utvecklingen av informationssamhället, som redan har lett till att immateriella
rättigheter i allt högre grad utnyttjas över nationsgränserna. Denna utveckling kommer att intensifieras och
bör så göra. Betydelsefulla rättsliga skillnader och oklarheter i fråga om skyddet kan vara ett hinder för att
uppnå stordriftsfördelar för nya varor och tjänster med
innehåll som omfattas av upphovsrätt och närstående
rättigheter.

(7)

Den gemenskapsrättsliga ramen för skyddet av upphovsrätt och närstående rättigheter måste därför även
anpassas och kompletteras i den utsträckning som krävs
för att den inre marknaden skall fungera väl. Därför bör
sådana nationella bestämmelser om upphovsrätt och
närstående rättigheter anpassas, vilka skiljer sig avsevärt
åt mellan medlemsstaterna eller vilka skapar rättslig
oklarhet till hinder för en väl fungerande inre marknad
och en sund utveckling av informationssamhället i
Europa, vidare bör inkonsekventa nationella åtgärder
med anledning av den tekniska utvecklingen undvikas,
medan däremot skillnader som inte har några negativa
effekter på den inre marknadens funktion inte behöver
avlägsnas eller förebyggas.

(8)

Informationssamhällets sociala, samhälleliga och kulturella konsekvenser kräver att man beaktar de specifika
egenskaperna hos varornas och tjänsternas innehåll.

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs
yttrande (2),
i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (3), och
av följande skäl:
(1)

I fördraget föreskrivs upprättandet av en inre marknad
och inrättandet av ett system som säkerställer att
konkurrensen på den inre marknaden inte snedvrids. En
harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om
upphovsrätt och närstående rättigheter bidrar till att
uppnå dessa mål.

(2)

Europeiska rådet framhöll vid sitt möte på Korfu den
24–25 juni 1994 behovet av att skapa allmänna och
flexibla rättsliga ramar på gemenskapsnivå för att främja
informationssamhällets utveckling i Europa. För detta
krävs bland annat en inre marknad för nya varor och
tjänster. En betydande gemenskapslagstiftning som kan
ligga till grund för ett sådant regelverk finns redan eller
håller på att utarbetas. Upphovsrätt och närstående
rättigheter är av stor betydelse i detta sammanhang,
eftersom dessa rättigheter skyddar och stimulerar
utveckling och marknadsföring av nya varor och tjänster
samt skapandet och utnyttjandet av det kreativa innehållet i dessa.

(3)

Den föreslagna harmoniseringen kommer att underlätta
genomförandet av den inre marknadens fyra friheter och
har samband med efterlevnaden av de grundläggande
rättsprinciperna och särskilt avseende äganderätt, inklusive immaterialrätt, samt yttrandefrihet och allmänintresset.

(4)

Harmoniserade rättsliga ramar för upphovsrätt och närstående rättigheter kommer genom ökad klarhet i rättsligt hänseende och genom att en hög skyddsnivå skapas
inom området för immaterialrätt att uppmuntra till betydande investeringar i kreativ och innovativ verksamhet,
bl.a. då det gäller nätinfrastruktur, vilket i sin tur leder
till tillväxt och ökad konkurrenskraft för europeisk

(1) EGT C 108, 7.4.1998, s. 6 och
EGT C 180, 25.6.1999, s. 6.
(2) EGT C 407, 28.12.1998, s. 30.
3
( ) Europaparlamentets yttrande av den 10 februari 1999 (EGT C 150,
28.5.1999, s. 171), rådets gemensamma ståndpunkt av den 28
september 2000 (EGT C 344, 1.12.2000, s. 1) och Europaparlamentets beslut av den 14 februari 2001 (ännu ej offentliggjort i EGT).
Rådets beslut av den 9 april 2001.
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För att upphovsmännen och de utövande konstnärerna
skall kunna fortsätta med sin skapande och konstnärliga
verksamhet måste de få en skälig ersättning för utnyttjandet av sina verk och detsamma gäller producenterna
som måste kunna finansiera denna verksamhet. De investeringar som krävs för att producera varor, t.ex. fonogram, filmer eller multimedieprodukter, och tjänster,
t.ex. sådana som tillhandahålls på begäran, är betydande.
Ett tillfredsställande rättsligt skydd av immateriella rättigheter är nödvändigt för att säkerställa sådan ersättning
och för att möjliggöra en tillfredsställande avkastning på
investeringarna.

(11)

Ett effektivt och strikt system för skydd av upphovsrätten och närstående rättigheter är ett av de viktigaste
sätten för att se till att det europeiska kulturskapandet
och den europeiska kulturproduktionen får nödvändiga
resurser och för att värna om skapande och utövande
konstnärers självständighet och värdighet.

(12)

upphovsrätt och närstående rättigheter i betydande
utsträckning, inte minst i fråga om den så kallade digitala agendan, och möjligheterna för att bekämpa piratkopieringen runt om i världen förbättras. Gemenskapen
och en majoritet av medlemsstaterna har redan undertecknat fördragen, och förberedelseprocessen för gemenskapens och medlemsstaternas ratificering av fördragen
pågår. Genom detta direktiv uppfylls också ett antal av
dessa nya internationella förpliktelser.

Utgångspunkten för en harmonisering av upphovsrätt
och närstående rättigheter måste vara en hög skyddsnivå, eftersom dessa rättigheter har en avgörande betydelse för det intellektuella skapandet. Skyddet av dem
bidrar till att bevara och utveckla kreativiteten och
gagnar upphovsmän, utövande konstnärer, producenter,
konsumenter, kultur, näringsliv och allmänhet. Immaterialrätt har därför erkänts som en integrerad del av
äganderätten.

(10)

Ett tillfredsställande skydd för upphovsrättsliga verk och
alster som omfattas av närstående rättigheter är även av
stor betydelse kulturellt sett. Enligt artikel 151 i
fördraget skall gemenskapen beakta de kulturella aspekterna då den handlar.

(13)

Att tillsammans söka efter, och på europeisk nivå konsekvent tillämpa, tekniska åtgärder för att skydda verken
och de andra alstren och ge nödvändig information om
rättigheterna är av grundläggande betydelse, eftersom
det yttersta syftet med dessa åtgärder är att säkerställa
tillämpningen av i lag fastlagda principer och garantier.

(14)

Detta direktiv bör främja utbildning och kultur genom
skyddet av verk och andra alster och på samma gång
medge undantag eller inskränkningar i allmänhetens
intresse när det gäller utbildning och undervisning.

(15)

Den diplomatkonferens som hölls under ledning av
Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten
(WIPO) i december 1996 utmynnade i att två nya
fördrag antogs, WIPO-fördraget om upphovsrätt och
WIPO-fördraget om framföranden och fonogram, som
behandlar skydd för upphovsmän respektive skydd för
utövande konstnärer och fonogramproducenter. Genom
dessa fördrag uppdateras det internationella skyddet av
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(16)

Eftersom ansvarsfrågan, då det gäller verksamheter i
nätmiljö, inte endast berör upphovsrätt och närstående
rättigheter utan även andra områden, t.ex. förtal, vilseledande reklam och varumärkesintrång, kommer denna
fråga att behandlas på ett övergripande sätt i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni
2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre
marknaden (Direktiv om elektronisk handel) (1), som
förtydligar och harmoniserar olika rättsliga frågor i
samband med informationssamhällets tjänster, bl.a.
elektronisk handel. Det här direktivet bör genomföras
enligt en tidsplan liknande den för genomförandet av
direktivet om elektronisk handel, eftersom det direktivet
utgör en harmoniserad ram för principer och bestämmelser som bl.a. berör vissa viktiga delar i det här direktivet. Det här direktivet påverkar inte bestämmelserna
om ansvar i det direktivet.

(17)

I synnerhet mot bakgrund av de krav som den digitala
miljön medför är det nödvändigt att säkerställa att rättighetsförvaltande organisationer uppnår en högre grad av
rationalisering och överblick i fråga om efterlevnaden av
konkurrensreglerna.

(18)

Detta direktiv påverkar inte bestämmelser i medlemsstaterna när det gäller förvaltning av rättigheter, t.ex.
kollektiva avtalslicenser med utsträckt verkan.

(19)

Rättsinnehavarnas ideella rättigheter bör utövas i
enlighet med medlemsstaternas lagstiftning och bestämmelserna i Bernkonventionen för skydd av litterära och
konstnärliga verk, WIPO:s fördrag om upphovsrätt och
WIPO-fördraget om framföranden och fonogram. Dessa
ideella rättigheter omfattas inte av detta direktiv.

(20)

Detta direktiv bygger på de principer och regler som
redan fastlagts genom de direktiv som nu är i kraft på
området, särskilt 91/250/EEG (2), 92/100/EEG (3), 93/
83/EEG (4), 93/98/EEG (5) och 96/9/EG (6), samt
utvecklar och sätter in dem i ett sammanhang, nämligen
informationssamhället. Bestämmelserna i detta direktiv
bör inte påverka bestämmelserna i de direktiven, om inte
annat föreskrivs i detta direktiv.

(1) EGT L 178, 17.7.2000, s. 1.
(2) Rådets direktiv 91/250/EEG av den 14 maj 1991 om rättsligt skydd
för datorprogram (EGT L 122, 17.5.1991, s. 42). Direktivet senast
ändrat genom direktiv 93/98/EEG.
(3) Rådets direktiv 92/100/EEG av den 19 november 1992 om uthyrnings- och utlåningsrättigheter och vissa upphovsrätten närstående
rättigheter inom det immaterialrättsliga området (EGT L 346,
27.11.1992, s. 61). Direktivet senast ändrat genom direktiv 93/
98/EEG.
4
( ) Rådets direktiv 93/83/EEG av den 27 september 1993 om samordning av vissa bestämmelser om upphovsrätt och närstående rättigheter avseende satellitsändningar och vidaresändning via kabel (EGT
L 248, 6.10.1993, s. 15).
5
( ) Rådets direktiv 93/98/EEG av den 29 oktober 1993 om harmonisering av skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter
(EGT L 290, 24.11.1993, s. 9).
6
( ) Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG av den 11 mars
1996 om rättsligt skydd för databaser (EGT L 77, 27.3.1996, s. 20).
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I detta direktiv bör området fastställas för de handlingar
som omfattas av mångfaldiganderätten i fråga om de
olika rättsinnehavarna. Detta bör göras i överensstämmelse med gemenskapens regelverk. En vid definition av
dessa handlingar krävs för att säkerställa klarhet i rättsligt avseende på den inre marknaden.

(22)

Syftet att på lämpligt sätt främja spridning av kultur får
inte nås genom att ett strikt skydd av rättigheter offras
eller genom att otillåtna former av spridning av efterbildade kulturella verk tolereras.

(23)

I detta direktiv bör upphovsmannens rätt till överföring
till allmänheten harmoniseras ytterligare. Denna rätt bör
förstås i vid mening och omfatta all överföring till
allmänheten som inte är närvarande på den plats
varifrån överföringen sker. Denna rätt bör omfatta all
sådan sändning eller vidaresändning av ett verk till
allmänheten på trådbunden eller trådlös väg, inklusive
radio- och televisionssändningar. Denna rätt omfattar
inga andra åtgärder.

(24)

Rätten som avses i artikel 3.2, att göra andra alster
tillgängliga för allmänheten, bör anses omfatta alla
åtgärder varigenom sådana alster görs tillgängliga för
den del av allmänheten som inte är närvarande på den
plats varifrån tillgängliggörandet sker och omfattar inte
några andra åtgärder.

(25)

De rättsliga oklarheterna i fråga om nivån och arten av
skydd för handlingar som består av tillhandahållande på
begäran via nät av upphovsrättsligt skyddade verk och
alster som skyddas av närstående rättigheter bör lösas
genom bestämmelser om harmoniserat skydd på
gemenskapsnivå. Det bör klargöras att alla rättsinnehavare som erkänns i detta direktiv har ensamrätt att göra
upphovsrättsligt skyddade verk och andra alster tillgängliga för allmänheten genom interaktiva tillhandahållanden på beställning. Sådant interaktivt tillhandahållande på begäran utmärks av att enskilda personer kan
få tillgång till dem på en plats och vid en tidpunkt som
de bestämmer individuellt.

(26)

När det gäller tjänster som programföretag tillhandahåller på begäran vilka avser radio- och televisionsprogram som innehåller musik från kommersiella fonogram
såsom en integrerad del, skall kollektiva licensavtal
uppmuntras så att ersättning för de berörda rättigheterna
lättare kan ges.

(27)

Enbart tillhandahållandet av de fysiska förutsättningarna
för att möjliggöra eller genomföra en överföring skall
inte i sig betraktas som överföring i den mening som
avses i detta direktiv.

(28)

I det upphovsrättsliga skyddet enligt detta direktiv ingår
ensamrätt att bestämma över spridning av verk som
ingår i en fysisk vara. Genom den första försäljningen
inom gemenskapen av originalet eller kopior av ett verk,
om den görs av rättsinnehavaren eller med dennes samtycke, konsumeras bestämmanderätten över vidareförsäljningen av föremålet inom gemenskapen. Denna rätt
bör dock inte vara konsumerad då det gäller original
eller kopior av ett verk som säljs utanför gemenskapen
av rättsinnehavaren eller med dennes samtycke.
Upphovsmannens uthyrnings- och utlåningsrättigheter
fastställs i direktiv 92/100/EEG. Den spridningsrätt som
föreskrivs i det här direktivet påverkar inte de bestäm-
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melser om uthyrnings- och utlåningsrättigheter som
återfinns i kapitel I i det direktivet.
(29)

Frågan om konsumtion uppstår inte då det gäller
tjänster, särskilt inte i fråga om online-tjänster. Det gäller
även fysiska kopior av ett verk eller av andra alster som
framställts av en användare av en sådan tjänst med
rättsinnehavarens samtycke. Detta gäller därför även
uthyrning och utlåning av originalet och kopior av verk
eller andra alster eftersom dessa handlingar är att karaktärisera som tjänster. Till skillnad från cd-rom och cd-i,
där immateriella rättigheter ingår i ett fysiskt medium,
nämligen ett exemplar av en vara, är varje online-tjänst
en handling för vilken tillstånd krävs, om den omfattas
av upphovsrätt eller en närstående rättighet.

(30)

De rättigheter som avses i detta direktiv kan överföras,
överlåtas eller bli föremål för avtalade licenser utan att
detta påverkar den relevanta nationella lagstiftningen om
upphovsrätt och närstående rättigheter.

(31)

En skälig avvägning mellan rättigheter och intressen hos
de olika kategorierna av rättsinnehavare samt mellan de
olika kategorierna av rättsinnehavare och användarna av
skyddade alster måste upprätthållas. De befintliga
undantag och inskränkningar från rättigheterna som
fastställts av medlemsstaterna måste bli föremål för en
ny bedömning där hänsyn tas till den nya elektroniska
miljön. De skillnader som finns i fråga om undantag och
inskränkningar, då det gäller vissa handlingar som
omfattas av ensamrättigheter, har en direkt negativ inverkan på hur den inre marknaden för upphovsrätt och
närstående rättigheter fungerar. Sådana skillnader kan
mycket väl bli mer uttalade på grund av den vidare
utvecklingen av gränsöverskridande utnyttjande av verk
samt av verksamheter som sker över nationsgränser. För
att säkerställa en väl fungerande inre marknad bör dessa
undantag och inskränkningar ges en mer harmoniserad
definition. Harmoniseringsgraden bör vara beroende av
undantagens effekter på den inre marknadens förmåga
att fungera väl.

(32)

Detta direktiv innehåller en uttömmande förteckning
över undantagen och inskränkningarna från mångfaldiganderätten och rätten till överföring till allmänheten.
Vissa undantag och inskränkningar gäller endast mångfaldiganderätten, när så är lämpligt. I denna förteckning
tas vederbörlig hänsyn till de olika rättstraditionerna i
medlemsstaterna, samtidigt som syftet är att säkerställa
en fungerande inre marknad. Medlemsstaterna bör nå
samstämmighet i tillämpningen av dessa undantag och
inskränkningar, och detta kommer att utvärderas vid den
kommande översynen av genomförandelagstiftningen.

(33)

Ensamrätten till mångfaldigande bör omfattas av ett
undantag som medger vissa fall av tillfälligt mångfaldigande som är flyktigt eller utgör en underordnad
användning och som utgör en integrerad och väsentlig
del i en teknisk process och som uteslutande syftar till
att möjliggöra antingen en effektiv överföring i ett nät
mellan tredje parter via en mellanhand eller en laglig
användning av ett verk eller annat alster. Det aktuella
mångfaldigandet bör inte ha något självständigt ekonomiskt värde. I den mån som det uppfyller dessa villkor,
bör detta undantag även omfatta åtgärder som gör att
webbläsning och cachelagring kan ske, inbegripet sådana
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(35)
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piering och analog privatkopiering, och det bör i vissa
avseenden göras åtskillnad mellan dem.

som gör att överföringssystem kan fungera effektivt,
under förutsättning att mellanhanden inte ändrar informationen och inte ingriper i den lagliga användningen
av den teknik som är allmänt vedertagen och som
används inom branschen för att få fram data om hur
informationen används. En användning bör anses laglig
om den görs med rättsinnehavarens tillstånd eller inte är
otillåten enligt lag.

(39)

Medlemsstaterna bör ges möjlighet att besluta om vissa
undantag och inskränkningar, t.ex. för pedagogiskt eller
vetenskapligt syfte, till förmån för offentliga institutioner, t.ex. bibliotek och arkiv, för användning i nyhetsrapportering, för citat, för användning av funktionshindrade, för allmän säkerhet och för användning i administrativa och rättsliga förfaranden.

När medlemsstaterna tillämpar undantaget eller
inskränkningen för privatkopiering bör de vederbörligen
beakta den tekniska och ekonomiska utvecklingen,
särskilt i fråga om digital privatkopiering och ersättningssystem, när effektiva tekniska skyddsåtgärder finns
att tillgå. Sådana undantag eller inskränkningar bör inte
hindra användningen av tekniska åtgärder eller att de
genomdrivs för att hindra kringgående.

(40)

Medlemsstaterna får besluta om undantag eller inskränkningar till förmån för vissa inrättningar utan vinstsyfte,
t.ex. bibliotek som är tillgängliga för allmänheten och
liknande institutioner, samt arkiv. Detta bör dock
begränsas till vissa särskilda fall som omfattas av mångfaldiganderätten. Sådana undantag eller inskränkningar
bör inte omfatta användning i samband med online-leveranser av skyddade verk och andra alster. Detta direktiv
bör inte påverka medlemsstaternas möjlighet till
undantag från den exklusiva rätten till offentlig utlåning
enligt artikel 5 i direktiv 92/100/EEG. Det är därför
lämpligt att uppmuntra särskilda kontrakt eller licenser
som på ett balanserat sätt främjar dessa inrättningar och
deras syften vad avser spridningsändamål.

(41)

När undantaget eller inskränkningen för efemära upptagningar som utförs av radio- och televisionsföretag tilllämpas är det underförstått att företagets egen utrustning
också omfattar sådan utrustning som tillhör en person
som agerar på radio- och televisionsföretagets vägnar
och under dess ansvar.

(42)

När undantaget eller inskränkningen för utbildning och
vetenskaplig forskning i icke-kommersiella syften, inbegripet distansundervisning, tillämpas bör den aktuella
verksamhetens icke-kommersiella natur avgöras av verksamheten som sådan. Den berörda inrättningens organisationsstruktur och finansieringssätt är i detta avseende
inte avgörande.

När det gäller vissa undantag eller inskränkningar bör
rättsinnehavarna få rimlig kompensation för att ge dem
skälig ersättning för användningen av deras skyddade
verk eller andra alster. Vid fastställande av formen, de
närmare bestämmelserna om och den eventuella nivån
på denna rimliga kompensation bör de särskilda förhållandena i varje enskilt fall beaktas. När dessa förhållanden bedöms är ett värdefullt kriterium den eventuella
skadan för rättsinnehavarna av åtgärden i fråga. I de fall
när rättsinnehavarna redan har erhållit betalning i någon
annan form, t.ex. som en del av en licensavgift, behöver
det inte krävas någon särskild eller separat betalning. Vid
fastställandet av nivån på den rimliga kompensationen
bör full hänsyn tas till i hur stor utsträckning sådana
tekniska åtgärder som avses i detta direktiv används. I
vissa situationer när förfånget för rättsinnehavaren är
obetydligt behöver det inte uppkomma någon betalningsskyldighet.

(36)

Medlemsstaterna får bestämma om rimlig kompensation
till rättsinnehavare även när de tillämpar de frivilliga
bestämmelserna om undantag eller inskränkningar för
vilka någon sådan kompensation inte erfordras.

(37)

De befintliga nationella ordningarna för reprografi
skapar, i den mån de förekommer, inte några större
hinder för den inre marknaden. Medlemsstaterna bör ges
möjlighet att besluta om undantag eller inskränkningar i
fråga om reprografi.

(43)

Det är under alla omständigheter viktigt att medlemsstaterna vidtar alla åtgärder som är nödvändiga för att
underlätta tillgången till verk för personer som har ett
funktionshinder som hindrar dem från att utnyttja själva
verken och härvid ägna särskild uppmärksamhet åt tillgängliga förmedlingsformer.

(38)

Medlemsstaterna bör ges möjlighet att besluta om
undantag eller inskränkningar, förutsatt att rimlig
kompensation säkerställs, från mångfaldiganderätten för
vissa former av mångfaldigande av ljudmaterial, bildmaterial och audiovisuellt material för privat bruk. Detta
kan omfatta införande eller förlängning av ersättningssystem som kompensation för förfånget för rättsinnehavarna. Även om skillnader mellan dessa ersättningssystem påverkar den inre marknadens funktion, bör
dessa skillnader, då det gäller analog privatkopiering,
inte få några betydande effekter på informationssamhällets utveckling. Digital privatkopiering kan bli vanligare
och få större ekonomisk betydelse. Vederbörlig hänsyn
bör därför tas till skillnaderna mellan digital privatko-

(44)

Tillämpningen av undantagen och inskränkningarna i
detta direktiv bör ske i överensstämmelse med internationella förpliktelser. Sådana undantag och inskränkningar bör inte tillämpas på ett sätt som inkräktar på
rättsinnehavarens legitima intressen eller gör intrång i
det normala utnyttjandet av dennes verk eller andra
alster. När medlemsstaterna beslutar om sådana
undantag eller inskränkningar, bör de särskilt ta vederbörlig hänsyn till de ökande ekonomiska verkningar
dessa undantag eller inskränkningar kan få i den nya
elektroniska miljön. Räckvidden för vissa undantag eller
inskränkningar kan därför behöva begränsas ytterligare,
då det gäller vissa nya användningar av upphovsrättsligt
skyddade verk och andra alster.
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(45)

De undantag och inskränkningar som anges i artikel 5.2,
5.3 och 5.4 bör emellertid inte utgöra ett hinder för att
närmare fastställa avtalsförhållanden som är avsedda att
garantera rimlig kompensation till rättsinnehavarna, om
den nationella lagstiftningen tillåter det.

(46)

Med hjälp av medlare kan man hjälpa användare och
rättsinnehavare att lösa tvister. Kommissionen bör i
samarbete med medlemsstaterna genomföra en undersökning inom ramen för kontaktkommittén för att finna
nya juridiska sätt för att lösa tvister om upphovsrätt och
närstående rättigheter.

(47)

Den tekniska utvecklingen kommer att ge rättsinnehavarna möjlighet att tillämpa tekniska åtgärder som utformats för att förhindra eller begränsa handlingar som inte
är godkända av innehavarna av någon upphovsrätt, till
upphovsrätten närstående rättighet eller rätt av sitt eget
slag angående databaser. Det finns dock risk för att
olaglig verksamhet kan komma att bedrivas i syfte att
möjliggöra eller underlätta ett kringgående av det
tekniska skydd som dessa åtgärder ger. För att förhindra
en uppsplittring i fråga om juridiska metoder som skulle
kunna hindra den inre marknaden från att fungera, krävs
det att det upprättas ett harmoniserat rättsligt skydd mot
kringgående av effektiva tekniska åtgärder och mot tillhandahållande av anordningar, produkter och tjänster i
detta syfte.

(48)

Ett sådant rättsligt skydd bör ges för tekniska åtgärder
som effektivt begränsar åtgärder som inte är godkända
av innehavarna av någon upphovsrätt, till upphovsrätten
närstående rättighet eller rätt av sitt eget slag angående
databaser, utan att dock hindra den elektroniska utrustningens normala funktion eller den tekniska utvecklingen av den. Detta rättsliga skydd innebär ingen skyldighet att utforma anordningar, produkter, komponenter
eller tjänster så att de motsvarar tekniska åtgärder, så
länge som en sådan anordning, produkt, komponent
eller tjänst inte på annat sätt omfattas av förbudet i
artikel 6. Det rättsliga skyddet bör vara förenligt med
proportionalitetsprincipen och inte medföra förbud mot
sådana anordningar eller verksamheter som har något
annat kommersiellt betydelsefullt syfte eller användningsområde än att kringgå tekniskt skydd. Detta skydd
får i synnerhet inte hindra kryptografisk forskning.

(49)

Det rättsliga skyddet för tekniska åtgärder påverkar inte
tillämpningen av nationella bestämmelser som förbjuder
privat innehav av anordningar, produkter eller komponenter för kringgående av tekniska åtgärder.

(50)

Ett sådant harmoniserat rättsligt skydd påverkar inte de
särskilda skyddsbestämmelserna enligt direktiv 91/
250/EEG. Det bör i synnerhet inte omfatta skyddet för
sådana tekniska åtgärder som används i samband med
datorprogram som behandlas uteslutande i det direktivet. Det bör inte hämma eller förhindra utveckling eller
användning av några vägar för att kringgå en teknisk
åtgärd som behövs för att möjliggöra handlingar som
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utförts i enlighet med bestämmelserna i artikel 5.3 eller
artikel 6 i direktiv 91/250/EEG. Undantag från de
ensamrättigheter som gäller datorprogram fastställs
endast i artiklarna 5 och 6 i det direktivet.

(51)

Tillämpligheten av det rättsliga skyddet för tekniska
åtgärder påverkar inte allmän ordning, enligt artikel 5,
eller allmän säkerhet. Medlemsstaterna bör främja frivilliga åtgärder från rättsinnehavarnas sida, inbegripet ingående och genomförande av avtal mellan rättsinnehavare
och andra berörda parter, så att syftet med vissa
undantag eller inskränkningar enligt nationell lagstiftning skall kunna uppnås i enlighet med detta direktiv. I
avsaknad av sådana frivilliga åtgärder eller avtal inom
rimlig tid bör medlemsstaterna vidta lämpliga åtgärder
för att se till att rättsinnehavarna ger de personer som
har rätt till sådana undantag eller inskränkningar lämpliga möjligheter att utnyttja dessa, genom att ändra en
genomförd teknisk åtgärd eller på annat sätt. För att
förhindra missbruk av sådana åtgärder som vidtagits av
rättighetsinnehavarna, bl.a. inom ramen för avtal, eller
av medlemsstaterna, bör dock alla tekniska åtgärder som
används vid genomförandet av sådana åtgärder åtnjuta
rättsligt skydd.

(52)

När medlemsstaterna genomför ett undantag eller
inskränkning för privat kopiering i enlighet med artikel
5.2 b bör de på samma sätt främja frivilliga åtgärder för
att syftet med undantaget eller inskränkningen skall
kunna uppnås. Om inga sådana frivilliga åtgärder för att
göra mångfaldigande för privat bruk möjligt har genomförts inom rimlig tid får medlemsstaterna vidta åtgärder
så att de personer som har rätt till undantaget eller
inskränkningen i fråga kan utnyttja denna rätt. Frivilliga
åtgärder från rättsinnehavarnas sida, inbegripet avtal
mellan rättsinnehavare och andra berörda parter, eller
åtgärder som vidtas av medlemsstaterna, hindrar inte
rättsinnehavarna från att vidta tekniska åtgärder som
överensstämmer med de undantag eller inskränkningar
för kopiering för privat bruk i den nationella lagstiftningen som överensstämmer med artikel 5.2 b, varvid
hänsyn skall tas till att rimlig kompensation skall utges
enligt den bestämmelsen och till de eventuella skillnaderna mellan olika användningsvillkor i enlighet med
artikel 5.5, till exempel begränsning av antalet exemplar
vid mångfaldigandet. För att förhindra missbruk av
sådana åtgärder bör alla tekniska åtgärder som tillämpas
vid genomförandet av dem åtnjuta rättsligt skydd.

(53)

Skyddet av tekniska åtgärder bör säkerställa en säker
miljö för interaktiva tjänster som tillhandahålls på
beställning på ett sådant sätt att allmänheten kan få
tillgång till ett verk eller annat alster var och när den
själv önskar. Då sådana tjänster omfattas av avtalsvillkor
bör bestämmelserna i första och andra stycket i artikel
6.4 inte vara tillämpliga. Icke-interaktiva former av
online-användning bör däremot fortfarande omfattas av
dessa bestämmelser.
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Betydande framsteg har gjorts i fråga om internationell
standardisering av tekniska system för identifiering av
verk och andra skyddade alster i digital form. I en miljö
som i ökande utsträckning utnyttjar nät kan skillnader
mellan de tekniska åtgärderna leda till inkompatibilitet
mellan system inom gemenskapen. Kompatibilitet och
interoperabilitet mellan olika system bör främjas. Det är
i högsta grad önskvärt att utvecklingen av globala
system främjas.

Den tekniska utvecklingen kommer att underlätta spridning av verk, särskilt via nät, och det kommer därför att
krävas att rättsinnehavarna bättre kan identifiera verket
eller alstret, upphovsmannen eller någon annan rättsinnehavare samt att de lämnar information om villkoren
för användningen av verket eller alstret för att underlätta
förvaltningen av de rättigheter som är knutna till dem.
Rättsinnehavarna bör uppmuntras att använda märkning
som, utöver den ovannämnda informationen, bland
annat innehåller deras tillstånd när verk eller andra alster
läggs ut på näten.

Det finns dock risk för att olaglig verksamhet kommer
att äga rum i syfte att avlägsna eller ändra den till verket
knutna elektroniska informationen om förvaltningen av
rättigheterna eller på annat sätt sprida, importera i spridningssyfte, sända via radio eller television, överföra till
eller göra tillgängliga för allmänheten verk eller andra
skyddade alster från vilka denna information har avlägsnats utan tillstånd. För att förhindra en uppsplittring i
rättsligt avseende som skulle kunna hindra den inre
marknaden från att fungera, krävs att ett harmoniserat
rättsligt skydd mot varje sådan verksamhet upprättas.
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begära beslag av det material som använts vid överträdelsen.
(59)

I synnerhet i den digitala miljön kan de tjänster som
mellanhänder erbjuder i ökande grad utnyttjas av en
tredje part för att göra intrång. I många fall är det dessa
mellanhänder som har de största möjligheterna att sätta
stopp för sådant intrång. Utan att andra tillgängliga
sanktioner och möjligheter att vidta rättsliga åtgärder
påverkas bör rättsinnehavare därför ha möjlighet att
begära ett föreläggande mot en mellanhand som i ett nät
förmedlar en tredje mans intrång i ett skyddat verk eller
annat alster i ett nät. Denna möjlighet bör finnas tillgänglig även i sådana fall då de åtgärder som mellanhanden vidtar är undantagna enligt artikel 5. Villkoren
och bestämmelserna för förelägganden av detta slag bör
medlemsstaterna själva bestämma om i sin nationella
lagstiftning.

(60)

Det skydd som föreskrivs i detta direktiv bör inte
påverka nationella bestämmelser eller gemenskapsbestämmelser på andra områden, t.ex. industriell äganderätt, dataskydd, villkorad tillgång, tillgång till allmänna
handlingar och regeln om kronologi för utnyttjande i
media, som kan påverka skyddet av upphovsrätt eller
närstående rättigheter.

(61)

För att följa bestämmelserna i WIPO-fördraget om framföranden och fonogram bör direktiven 92/100/EEG och
93/98/EEG ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I
SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

(57)

(58)

Varje sådant informationssystem för förvaltning av
rättigheter som avses ovan kan, beroende på dess
utformning, samtidigt behandla personuppgifter om
individers konsumtionsmönster i fråga om skyddade
alster och göra det möjligt att kartlägga dessa individers
beteende i online-sammanhang. De tekniska åtgärderna
måste därför bland sina funktioner ha spärrar för skydd
av privatlivet enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd
för enskilda när det gäller behandling av och fri rörlighet
för personuppgifter (1).

Medlemsstaterna bör se till att det finns effektiva sanktioner och möjligheter att vidta rättsliga åtgärder mot
överträdelser av de rättigheter och skyldigheter som fastställs i detta direktiv. De bör vidta alla åtgärder som
krävs för att säkerställa att dessa sanktioner och möjligheter att vidta rättsliga åtgärder tillämpas. Dessa sanktioner bör vara effektiva, proportionella och avskräckande och bör inbegripa en möjlighet att söka skadestånd
och/eller begära föreläggande samt, i tillämpliga fall,

(1) EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

Artikel 1
Tillämpningsområde
1.
Detta direktiv avser det rättsliga skyddet för upphovsrätt
och närstående rättigheter inom den inre marknaden, med
särskild tonvikt på informationssamhället.
2.
Med undantag av de fall som anges i artikel 11 skall detta
direktiv inte på något sätt påverka befintliga gemenskapsbestämmelser om
a) det rättsliga skyddet för datorprogram,
b) uthyrnings- och utlåningsrättigheter samt vissa upphovsrätter, närstående rättigheter på immaterialrättens område,
c) upphovsrätt och närstående rättigheter beträffande satellitsändningar och vidaresändningar via kabel av program,
d) skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter,
e) det rättsliga skyddet för databaser.
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KAPITEL II

RÄTTIGHETER OCH UNDANTAG

gången någon annan form av överföring av äganderätten till
detta, görs inom gemenskapen av rättsinnehavaren eller med
dennes samtycke.

Artikel 2
Rätten till mångfaldigande
Medlemsstaterna skall föreskriva en ensamrätt att tillåta eller
förbjuda direkt eller indirekt, tillfälligt eller permanent, mångfaldigande, oavsett metod och form, helt eller delvis
a) för upphovsmän: av deras verk,
b) för utövande konstnärer: av upptagningar av deras framföranden,
c) för fonogramframställare: av deras fonogram,
d) för framställarna av de första upptagningarna av filmer: av
original och kopior av deras filmer,
e) för radio- och televisionsföretag: av upptagningar av deras
utsändningar, trådöverförda såväl som luftburna, inklusive
kabel- och satellitsändningar.
Artikel 3
Rätten till överföring av verk till allmänheten och rätten
att göra andra alster tillgängliga för allmänheten
1.
Medlemsstaterna skall ge upphovsmän en ensamrätt att
tillåta eller förbjuda varje överföring till allmänheten av deras
verk, på trådbunden eller trådlös väg, inbegripet att verken görs
tillgängliga för allmänheten på ett sådant sätt att enskilda kan
få tillgång till dessa verk från en plats och vid en tidpunkt som
de själva väljer.
2.
Medlemsstaterna skall ge ensamrätt att tillåta eller
förbjuda tillgängliggörandet för allmänheten, på trådbunden
eller trådlös väg, på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång
till dem från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer,
a) för utövande konstnärer: av upptagningar av deras framföranden,
b) för fonogramframställare: av deras fonogram,
c) för framställarna av de första upptagningarna av filmer: av
originalet och kopior av deras filmer, och
d) för radio- och televisionsföretag: av upptagningar av deras
sändningar, trådöverförda såväl som luftburna, inklusive
kabel- och satellitsändningar.
3.
De rättigheter som avses i punkterna 1 och 2 skall inte
anses vara konsumerade genom någon form av överföring till
allmänheten eller genom att alster görs tillgängliga för allmänheten enligt denna artikel.
Artikel 4
Spridningsrätt
1.
Medlemsstaterna skall ge upphovsmän en ensamrätt att
tillåta eller förbjuda all slags spridning till allmänheten, genom
försäljning eller på annat sätt, av originalet av deras verk eller
av kopior av detta.
2.
Spridningsrätten för originalet eller kopior av verket skall
inte konsumeras inom gemenskapen förutom i de fall då den
första försäljningen av exemplaret i fråga, eller då den första
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Artikel 5
Undantag och inskränkningar
1.
Tillfälliga former av mångfaldigande enligt artikel 2, som
är flyktiga eller utgör ett inkluderande av underordnad betydelse och som utgör en integrerad och väsentlig del i en teknisk
process och vars enda syfte är att möjliggöra
a) en överföring i ett nät mellan tredje parter via en mellanhand eller
b) en laglig användning
av ett verk eller annat alster och som inte har någon självständig ekonomisk betydelse, skall undantas från den rätt till
mångfaldigande som avses i artikel 2.
2.
Medlemsstaterna får föreskriva undantag eller inskränkningar från den rätt till mångfaldigande som avses i artikel 2 i
följande fall:
a) För mångfaldigande på papper eller varje annat liknande
medium utfört med någon form av fotografisk teknik eller
genom någon annan process med liknande resultat, med
undantag av notblad, under förutsättning att rättsinnehavarna får rimlig kompensation.
b) För mångfaldigande på alla typer av medier utfört av en
fysisk person för privat bruk och där syftet varken direkt
eller indirekt är kommersiellt, under förutsättning att rättsinnehavarna får rimlig kompensation varvid hänsyn skall tas
till huruvida de tekniska åtgärder som avses i artikel 6 har
tillämpats på det berörda verket eller alstret eller inte.
c) För särskilda fall av mångfaldigande, utan direkt eller indirekt ekonomisk eller kommersiell vinning, av bibliotek,
utbildningsanstalter eller museer som är tillgängliga för
allmänheten eller av arkiv.
d) För efemära upptagningar av verk som utförs av radio- och
televisionsföretag med hjälp av egen utrustning och för
användning i de egna sändningarna; bevarande av dessa
inspelningar i officiella arkiv får tillåtas med hänvisning till
deras särskilda dokumentära värde.
e) För mångfaldigande av radio- och televisionssändningar
som utförs av sociala institutioner med icke-kommersiella
syften, till exempel sjukhus eller fängelser, under förutsättning att rättsinnehavarna får rimlig kompensation.
3.
Medlemsstaterna får föreskriva undantag eller inskränkningar i de rättigheter som avses i artiklarna 2 och 3 i följande
fall:
a) Användning uteslutande i illustrativt syfte inom undervisning eller vetenskaplig forskning, i den utsträckning som är
motiverad med hänsyn till det icke-kommersiella syfte som
skall uppnås, förutsatt att källan, inbegripet upphovsmannens namn, anges, om inte detta visar sig vara omöjligt.
b) Användning för funktionshindrade, om användningen har
direkt samband med funktionshindret och är av ickekommersiell natur, i den utsträckning som krävs med
hänsyn till funktionshindret i fråga.
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c) Mångfaldigande av pressen, överföring till allmänheten eller
tillgängliggörande av utgivna artiklar om aktuella ekonomiska, politiska eller religiösa ämnen eller av verk eller
andra alster av liknande slag i radio- eller televisionssändningar om sådan användning inte är förenad med uttryckliga förbehåll och förutsatt att källan, inbegripet upphovsmannens namn, anges, eller användning av verk eller andra
alster i samband med nyhetsrapportering, i den utsträckning som är motiverad med hänsyn till informationssyftet
och förutsatt att källan, inbegripet upphovsmannens namn,
anges, om inte detta visar sig vara omöjligt.
d) Citat för användning i t.ex. kritik och recensioner, förutsatt
att de avser ett verk eller annat alster som redan lagligen
gjorts tillgängligt för allmänheten, att källan, inbegripet
upphovsmannens namn, anges, om inte detta visar sig vara
omöjligt, och att användningen sker i enlighet med god sed
samt i den utsträckning som krävs med hänsyn till det
särskilda ändamålet.

4.
Om medlemsstaterna får föreskriva undantag eller
inskränkning från rätten att mångfaldiga enligt punkterna 2
och 3 får de också föreskriva undantag eller inskränkning från
spridningsrätten enligt artikel 4 i den utsträckning som är
motiverad med hänsyn till syftet med det tillåtna mångfaldigandet.
5.
De undantag och inskränkningar som föreskrivs i punkterna 1, 2, 3 och 4 får endast tillämpas i vissa särskilda fall som
inte strider mot det normala utnyttjandet av verket eller annat
alster och inte oskäligt inkräktar på rättsinnehavarnas legitima
intressen.
KAPITEL III
SKYDD AV TEKNISKA ÅTGÄRDER OCH AV INFORMATION
OM RÄTTIGHETSFÖRVALTNING

e) Användning i den allmänna säkerhetens intresse eller för
att garantera ett korrekt genomförande eller en korrekt
rapportering av ett administrativt, parlamentariskt eller
rättsligt förfarande.
f) Användning av politiska tal samt utdrag ur offentliga föreläsningar eller liknande verk eller alster i den utsträckning
som är motiverad med hänsyn till informationssyftet och
förutsatt att källan, inbegripet upphovsmannens namn,
anges, förutom då detta visar sig vara omöjligt.
g) Användning under religiösa högtidligheter eller officiella
högtidligheter som anordnas av en offentlig myndighet.
h) Användning av verk, till exempel arkitektoniska verk eller
skulpturer, avsedda att vara stadigvarande placerade på
allmän plats.
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Artikel 6
Förpliktelser i fråga om tekniska åtgärder
1.
mot
som
anta

Medlemsstaterna skall ge tillfredsställande rättsligt skydd
kringgående av effektiva tekniska åtgärder om personen
utför kringgåendet känner till eller har skälig anledning att
att han eller hon utför en sådan handling.

2.
Medlemsstaterna skall ge tillfredsställande rättsligt skydd
mot tillverkning, import, spridning, försäljning, uthyrning,
marknadsföring i försäljnings- eller uthyrningssyfte eller
innehav i kommersiellt syfte av anordningar, produkter eller
komponenter eller tillhandahållande av tjänster som
a) marknadsförs eller utannonseras i syfte att kringgå, eller

i) Inkluderande av underordnad betydelse av ett verk eller
annat alster som del i ett annat material.

b) endast har ett begränsat kommersiellt intresse eller användningsområde av betydande art utöver att kringgå, eller

j) Användning i syfte att annonsera en offentlig utställning
eller försäljning av konstnärliga verk, i den utsträckning
som behövs för att främja evenemanget, men all annan
kommersiell användning är utesluten.

c) huvudsakligen är utformade, konstruerade, anpassade eller
framtagna i syfte att möjliggöra eller underlätta kringgående
av

k) Användning i karikatyr-, parodi- eller pastischsyfte.
l) Användning i samband med demonstration eller reparation
av utrustning.
m) Användning av ett konstnärligt verk i form av en byggnad
eller en ritning eller plan av en byggnad i syfte att rekonstruera denna byggnad.
n) Användning genom överföring eller genom tillgängliggörande för enskilda i forskningssyfte eller för privata studier
genom därför avsedda terminaler i lokalerna hos sådana
inrättningar som avses i punkt 2 c av verk och andra alster
som finns i deras samlingar och som inte omfattas av
köpe- eller licensvillkor.
o) Användning i vissa andra fall av mindre betydelse där
undantag eller inskränkning redan finns enligt nationell
lagstiftning, förutsatt att de endast berör analog användning
och inte påverkar den fria rörligheten för varor och tjänster
inom gemenskapen, om inte annat föreskrivs i de övriga
undantag och inskränkningar som anges i denna artikel.

en effektiv teknisk åtgärd.
3.
I detta direktiv avses med teknisk åtgärd varje teknik,
anordning eller komponent som har utformats till att vid
normalt bruk förhindra eller begränsa handlingar, med avseende på verk eller andra alster, som inte är tillåtna av innehavaren av enligt lag föreskriven upphovsrätt eller enligt lag
föreskrivna till upphovsrätten närstående rättigheter eller av
den rätt av sitt eget slag som föreskrivs i kapitel III i direktiv
96/9/EG. Tekniska åtgärder skall anses vara ”effektiva” om
användningen av ett skyddat verk eller annat alster kontrolleras
av rättsinnehavarna genom en åtkomstkontroll- eller skyddsprocess, t.ex. kryptering, kodning eller annan omvandling av
verket eller alstret eller en kontrollmekanism för kopiering, om
processen uppfyller skyddsändamålet.
4.
Trots det rättsliga skyddet enligt punkt 1, i avsaknad av
frivilliga åtgärder från rättsinnehavarnas sida, inbegripet avtal
mellan rättsinnehavare och andra berörda parter, skall
medlemsstaterna vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att
rättsinnehavarna gör det möjligt för en person, som enligt
nationell lagstiftning har rätt att utnyttja undantag eller
inskränkningar i enlighet med artikel 5.2 a, 5.2 c-e, 5.3a-b
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eller 5.3 e, att utnyttja sådana undantag eller inskränkningar i
den mån som behövs för att sådana undantag eller inskränkningar skall kunna utnyttjas, om denna person har laglig tillgång till det skyddade verket eller alstret i fråga.
Medlemsstaterna får även vidta sådana åtgärder när det gäller
en person som har rätt att utnyttja ett undantag eller en
inskränkning enligt artikel 5.2 b, om inte rättsinnehavarna
redan möjliggjort mångfaldigande för privat bruk i den mån
som behövs för att undantaget eller inskränkningen i fråga skall
kunna utnyttjas och i enlighet med bestämmelserna i artikel
5.2 b och 5.5, utan att rättsinnehavarna hindras från att i
enlighet med dessa bestämmelser vidta lämpliga åtgärder vad
avser antalet exemplar vid mångfaldigandet.
De tekniska åtgärder som tillämpas frivilligt av rättsinnehavarna, inbegripet sådana som tillämpas vid genomförandet av
frivilliga avtal, och tekniska åtgärder som tillämpas vid genomförandet av de åtgärder som vidtas av medlemsstaterna, skall
åtnjuta det rättsliga skydd som föreskrivs i punkt 1.
Bestämmelserna i första och andra stycket skall inte tillämpas
på verk eller andra alster som gjorts tillgängliga för allmänheten i enlighet med överenskomna avtalsvillkor på ett sätt
som gör att enskilda kan få tillgång till dem från en plats och
vid en tidpunkt som de själva väljer.
När denna artikel tillämpas inom ramen för direktiv 92/
100/EEG och 96/9/EG skall denna punkt gälla i tillämpliga
delar.
Artikel 7
Förpliktelser beträffande information om rättighetsförvaltning
1.
Medlemsstaterna skall ge tillfredsställande rättsligt skydd
mot följande handlingar som utförs av personer med vetskap
om att detta sker utan tillstånd, nämligen
a) avlägsnar eller ändrar elektronisk information om rättighetsförvaltning, eller
b) vad gäller verk eller andra alster, som är skyddade enligt
detta direktiv eller enligt kapitel III i direktiv 96/9/EG och
från vilka information om rättighetsförvaltning har avlägsnats eller ändrats utan tillstånd, sprider, importerar i spridningssyfte, sänder ut i radio eller television, överför till eller
gör dessa verk eller alster tillgängliga för allmänheten
om personen i fråga vet eller har skälig anledning att anta att
han därigenom orsakar, möjliggör, underlättar eller döljer
intrång i någon i lag föreskriven upphovsrätt eller i lag föreskrivna upphovsrätten närstående rättigheter eller enligt den
rätt av sitt eget slag som föreskrivs i kapitel III i direktiv
96/9/EG.
2.
I denna artikel avses med information om rättighetsförvaltning all information, lämnad av rättsinnehavare i syfte att
identifiera ett verk eller annat alster som avses i detta direktiv
eller omfattas av den rätt av sitt eget slag som föreskrivs i
kapitel III i direktiv 96/9/EG, upphovsmannen eller andra rättsinnehavare, eller information om villkoren för användning av
verket eller alstret liksom eventuella nummer eller koder som
uttrycker sådan information.
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Bestämmelserna i första stycket skall gälla när någon av dessa
uppgifter är kopplad till en kopia av, eller framträder i
samband med överföring till allmänheten av, ett verk eller
annat alster som avses i detta direktiv eller omfattas av den rätt
av sitt eget slag som föreskrivs i kapitel III i direktiv 96/9/EG.
KAPITEL IV
GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

Artikel 8
Sanktioner och möjligheter att vidta rättsliga åtgärder
1.
Medlemsstaterna skall se till att det finns lämpliga sanktioner och möjligheter att vidta rättsliga åtgärder i fråga om
intrång i de rättigheter och skyldigheter som fastställs i detta
direktiv samt vidta alla åtgärder som krävs för att säkerställa att
dessa sanktioner och möjligheter att vidta rättsliga åtgärder
tillämpas. Sanktionerna skall vara effektiva, proportionella och
avskräckande.
2.
Varje medlemsstat skall vidta de åtgärder som krävs för
att säkerställa att rättsinnehavare, vilkas intressen berörs av en
intrångshandling som utförs inom dess territorium, kan föra
talan om skadestånd och/eller begära föreläggande samt, i tilllämpliga fall, föra talan om beslag av det material som använts
vid intrånget och även av sådana anordningar, produkter eller
komponenter som avses i artikel 6.2.
3.
Medlemsstaterna skall se till att rättsinnehavare har
möjlighet att begära ett föreläggande gentemot mellanhänder
vars tjänster utnyttjas av en tredje part för att begå intrång i en
upphovsrätt eller närstående rättighet.
Artikel 9
Fortsatt tillämpning av andra rättsliga bestämmelser
Detta direktiv påverkar inte bestämmelser om i synnerhet
patenträtt, varumärkesrätt, mönsterrätt, bruksmodeller, kretsmönster i halvledarprodukter, typsnitt, villkorad tillgång, tillgång till kabelöverföringar av radio- och televisionstjänster,
skyddet för nationalskatter, deponeringsskyldighet enligt lag,
lagstiftning om kartellbildning och illojal konkurrens, affärshemligheter, säkerhet, sekretess, dataskydd och skydd för
privatlivet, tillgång till allmänna handlingar samt avtalsrätt.
Artikel 10
Tillämpning i tiden
1.
Bestämmelserna i detta direktiv skall tillämpas på alla
verk och alla andra alster som avses i detta direktiv och som
den 22 december 2002 skyddas genom medlemsstaternas
lagstiftning om upphovsrätt och närstående rättigheter eller
som uppfyller kriterierna för skydd enligt bestämmelserna i
detta direktiv eller i de bestämmelser som avses i artikel 1.2.
2.
Detta direktiv skall inte påverka åtgärder som har vidtagits och rättigheter som har förvärvats före den 22 december
2002.

22.6.2001

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

SV

Artikel 11
Tekniska anpassningar
1.

Direktiv 92/100/EEG ändras härmed på följande sätt:

a) Artikel 7 skall utgå.
b) Artikel 10.3 skall ersättas med följande:
”3.
Inskränkningarna får endast tillämpas i vissa särskilda
fall som inte strider mot det normala utnyttjandet av alstret
och inte oskäligt inkräktar på rättsinnehavarens legitima
intressen.”
2.
Artikel 3.2 i direktiv 93/98/EEG skall ersättas med
följande:
”2.
Fonogramframställares rättigheter skall upphöra 50
år efter det att upptagningen gjordes. Om fonogrammet har
publicerats lagligt under den tiden skall dock dessa rättigheter upphöra 50 år från dagen för den första lagliga
publiceringen. Om ingen laglig publicering har ägt rum
under den period som anges i första meningen och om
fonogrammet har lagligen överförts till allmänheten under
denna period skall rättigheterna upphöra 50 år efter den
dag då den första lagliga överföringen gjordes till allmänheten.
Om emellertid skyddstiden enligt denna punkt, i dess
lydelse före ändringen genom Europaparlamentets och
rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om
harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (*), har löpt ut
och fonogramframställares rättigheter inte längre är skyddade den 22 december 2002 skall denna punkt inte innebära att de rättigheterna åter blir skyddade.
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3.
En kontaktkommitté inrättas härmed. Den skall bestå
av företrädare för de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna. Den skall ha en företrädare för kommissionen som
ordförande och sammanträda antingen på dennes initiativ
eller på begäran av en medlemsstats delegation.
4.

Kommittén skall ha följande uppgifter:

a) Att undersöka detta direktivs följder för den inre marknaden och att uppmärksamma eventuella svårigheter.
b) Att anordna samråd om alla frågor i samband med tilllämpningen av detta direktiv.
c) Att underlätta informationsutbytet om den relevanta
utvecklingen såväl i fråga om lagstiftning och rättspraxis
som på det ekonomiska, sociala, kulturella och tekniska
området.
d) Att fungera som ett forum för bedömning av den digitala
marknaden för verk och andra alster, däribland även
privatkopiering och användning av tekniska åtgärder.
Artikel 13
Genomförande
1.
Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra
författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv
före den 22 december 2002. 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 12

2.
Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna
texterna till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning
som de antar inom det område som omfattas av detta
direktiv.

Slutbestämmelser

Artikel 14

1.
Senast den 22 december 2004 och därefter vart tredje
år skall kommissionen till Europaparlamentet, rådet och
Ekonomiska och sociala kommittén överlämna en rapport
om tillämpningen av detta direktiv, i vilken kommissionen
bl.a. med stöd av särskild information som lämnats av
medlemsstaterna särskilt skall undersöka tillämpningen av
artiklarna 5, 6 och 8 mot bakgrund av utvecklingen på den
digitala marknaden. När det gäller artikel 6 skall den särskilt
undersöka om den artikeln ger en tillräcklig skyddsnivå och
om lagliga handlingar påverkas negativt av användningen av
effektiva tekniska åtgärder. När så krävs, särskilt för att
säkerställa en fungerande inre marknad enligt artikel 14 i
fördraget, skall kommissionen föreslå ändringar av detta
direktiv.

Ikraftträdande

(*) EGT L 167, 22.6.2001, s. 10.”

2.
Skyddet av närstående rättigheter enligt detta direktiv
inverkar inte på något sätt på skyddet av upphovsrätt.

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs
i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Artikel 15
Adressater
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Bryssel den 22 maj 2001.
På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

N. FONTAINE

M. WINBERG

Ordförande

Ordförande
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II
(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

RÅDET

RÅDETS BESLUT
av den 4 april 2001
om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken
Chile om att till ramavtalet om samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater,
å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan, lägga ett tilläggsprotokoll om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor
(2001/473/EG)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 133 jämförd med artikel 300.2
första meningen i detta,
med beaktande av kommissionens förslag, och
av följande skäl:
(1)

(2)

politisk och ekonomisk karaktär mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken
Chile, å andra sidan, lägga till ett protokoll om ömsesidigt
administrativt bistånd i tullfrågor, godkänns härmed på gemenskapens vägnar.
Texten till avtalet genom skriftväxling bifogas detta beslut.

För att möjliggöra det ömsesidiga administrativa bistånd
på tullområdet som avses i artikel 7.3 i ramavtalet om
samarbete för att förbereda det slutliga mål som utgörs
av en associering av politisk och ekonomisk karaktär
mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra
sidan (1), bör ett protokoll läggas till avtalet.

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse de personer
som skall ha rätt att med för gemenskapen bindande verkan
underteckna avtalet (2).

Förhandlingar i detta syfte har ägt rum med Chile och
har lett till ett avtal genom skriftväxling, vilket det ligger
i gemenskapens intresse att godkänna.

Rådets ordförande skall på gemenskapens vägnar göra den
anmälan som avses i avtalet genom skriftväxling.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen
och Republiken Chile om att till ramavtalet om samarbete för
att förbereda det slutliga mål som utgörs av en associering av

(1) EGT L 42, 16.2.1999, s. 46.

Artikel 2

Artikel 3

Utfärdat i Luxemburg den 4 april 2001.
På rådets vägnar
B. ROSENGREN

Ordförande

(2) Dagen för protokollets ikraftträdande skall på generalsekreterarens
initiativ offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
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AVTAL
genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Chile om att till ramavtalet
om samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan, lägga ett tilläggsprotokoll om ömsesidigt administrativt bistånd i
tullfrågor
A. Skrivelse från Europeiska gemenskapen
Bryssel den 13 juni 2001
Herr …,
Jag har äran att hänvisa till förhandlingarna mellan företrädare för Europeiska gemenskapen och Republiken Chile i syfte att ingå ett avtal om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor genom att ett
protokoll om detta läggs till ramavtalet om samarbete av den 21 juni 1996, vilket trädde i kraft den
1 februari 1999.
Protokollet, som bifogas denna skrivelse, skall utgöra en integrerad del av det ovannämnda ramavtalet och
skall träda i kraft den första dagen i den andra månaden efter dagen för anmälan om att de nödvändiga
förfarandena avslutats.
Jag vore tacksam om Ni ville bekräfta att Er regering godtar ovanstående.
Mottag, herr …, försäkran om min utmärkta högaktning.
På Europeiska gemenskapens vägnar
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B. Skrivelse från Republiken Chile
Bryssel den 13 juni 2001
Herr …,
Jag har äran att bekräfta mottagandet av Er skrivelse av dagens datum, som lyder enligt följande:
”Jag har äran att hänvisa till förhandlingarna mellan företrädare för Europeiska gemenskapen och
Republiken Chile i syfte att ingå ett avtal om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor genom att ett
protokoll om detta läggs till ramavtalet om samarbete av den 21 juni 1996, vilket trädde i kraft den
1 februari 1999.
Protokollet, som bifogas denna skrivelse, skall utgöra en integrerad del av det ovannämnda ramavtalet
och skall träda i kraft den första dagen i den andra månaden efter dagen för underrättelsen om att de
nödvändiga förfarandena avslutats.
Jag vore tacksam om Ni ville bekräfta att Er regering godtar ovanstående.”
Jag bekräftar att min regering godtar innehållet i Er skrivelse.
Mottag, herr …, försäkran om min utmärkta högaktning.
På Republiken Chiles regerings vägnar
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PROTOKOLL
om ömsesidigt bistånd mellan myndigheter i tullfrågor
Artikel 1

Artikel 3

Definitioner

Bistånd efter framställan

I detta protokoll avses med:
tullagstiftning: alla lagar och andra författningar som har antagits av gemenskapen eller Chile och som reglerar import,
export och transitering av varor och varje annan tullbehandling
eller tullförfarande, däribland åtgärder i form av förbud, restriktioner och kontroll.
begärande myndighet: en behörig administrativ myndighet som
av en avtalsslutande part har utsetts för detta ändamål och som
lämnar en framställan om bistånd på grundval av detta protokoll.
anmodad myndighet: en behörig administrativ myndighet som av
en avtalsslutande part har utsetts för detta ändamål och som
mottar en framställan om bistånd på grundval av detta protokoll.
personuppgifter: alla uppgifter om en identifierad eller identifierbar enskild individ.
verksamhet som innebär brott mot tullagstiftning: alla överträdelser
av tullagstiftningen eller försök till överträdelse av tullagstiftningen.
information: alla uppgifter, handlingar, rapporter eller bestyrkta
kopior därav samt andra meddelanden oavsett källa.

Artikel 2
Räckvidd
1.
De avtalsslutande parterna skall inom ramen för sina
befogenheter bistå varandra på det sätt och i enlighet med de
villkor som fastställs i detta protokoll för att säkerställa att
tullagstiftningen tillämpas korrekt, särskilt genom att förebygga, utreda och beivra verksamhet som innebär brott mot
denna lagstiftning.
2.
Bistånd i tullfrågor i enlighet med detta protokoll skall
handläggas av de avtalsslutande parternas administrativa
myndigheter som är behöriga att tillämpa detta protokoll. Det
skall inte påverka de regler som gäller ömsesidigt bistånd i
straffrättsliga frågor. Det skall inte heller tillämpas på information som erhållits med stöd av befogenheter som utövats på
framställan från en rättslig myndighet, utom när överlämnandet av sådan information har godkänts av samma rättsliga
myndighet.
3.
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 10 skall allt
bistånd inom ramen för detta protokoll lämnas i enlighet med
de lagar och bestämmelser som gäller för respektive part.
4.
Bistånd vid uppbörd av tullar, skatter och böter omfattas
inte av detta protokoll.

1.
På framställan av den begärande myndigheten skall den
anmodade myndigheten tillhandahålla all relevant information
som kan göra det möjligt för denna myndighet att säkerställa
att tullagstiftningen tillämpas på ett korrekt sätt, särskilt information om upptäckta eller planerade aktiviteter som är eller
kan vara en verksamhet som innebär brott mot tullagstiftningen.
2.
På framställan av den begärande myndigheten skall den
anmodade myndigheten informera denna om huruvida
a) de varor som har exporterats från den ena avtalsslutande
partens territorium i vederbörlig ordning har importerats till
den andra partens territorium och, om så är lämpligt, ange
vilket tullförfarande som har tillämpats på varorna,
b) de varor som har importerats till den ena avtalsslutande
partens territorium i vederbörlig ordning har exporterats
från den andra partens territorium och, om så är fallet, ange
vilket tullförfarande som har tillämpats på varorna.
3.
På framställan av den begärande myndigheten skall den
anmodade myndigheten inom ramen för sina lagar och andra
författningar vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att en särskild övervakning sker av
a) fysiska eller juridiska personer när dessa skäligen kan antas
begå eller ha begått brott mot tullagstiftningen,
b) platser där lager av varor har inrättats eller skulle kunna
inrättas på ett sådant sätt att det skäligen kan antas att dessa
varor är avsedda för verksamhet som innebär brott mot
tullagstiftningen,
c) varor som är under transport eller som skulle kunna transporteras på ett sådant sätt att det skäligen kan antas att de
är avsedda för verksamhet som innebär brott mot tullagstiftningen,
d) transportmedel som används eller kan användas på ett
sådant sätt att det skäligen kan antas att de är avsedda för
verksamhet som innebär brott mot tullagstiftningen.
Artikel 4
Bistånd på eget initiativ
De avtalsslutande parterna skall bistå varandra, på eget initiativ
och i enlighet med sina lagar och andra författningar, om de
anser det nödvändigt för en korrekt tillämpning av tullagstiftningen, särskilt genom att tillhandahålla sådan information
som de får om
— aktiviteter som är eller som förefaller att vara en verksamhet som innebär brott mot tullagstiftningen och som
kan vara av intresse för den andra avtalsslutande parten,
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— nya medel eller metoder som används för att utföra en
verksamhet som innebär brott mot tullagstiftningen,
— varor som enligt vad som är känt ingår i en verksamhet
som innebär brott mot tullagstiftningen,

4.
Om en framställan inte uppfyller ovanstående formella
krav får rättelse eller komplettering av den begäras; till dess får
säkerhetsåtgärder vidtas.
Artikel 7

— fysiska eller juridiska personer som skäligen kan antas vara
eller ha varit inblandade i verksamhet som innebär brott
mot tullagstiftningen,
— transportmedel som skäligen kan antas ha använts, används
eller kommer att användas i verksamhet som innebär brott
mot tullagstiftningen.
Artikel 5
Överlämnande, meddelande
På framställan av den begärande myndigheten skall den anmodade myndigheten, i enlighet med de lagar och andra författningar som gäller för den, vidta alla nödvändiga åtgärder för att
— överlämna alla handlingar, eller
— meddela alla beslut,
som härrör från den begärande myndigheten och som faller
inom detta protokolls räckvidd till en mottagare som är bosatt
eller etablerad inom den anmodade myndighetens territorium.
En framställan om överlämnande av handlingar och om delgivning av beslut skall ske skriftligen på ett av den anmodade
myndighetens officiella språk eller på ett språk som kan godtas
av denna myndighet.
Artikel 6
Utformning av och innehåll i en framställan om bistånd
1.
En framställan om bistånd enligt detta protokoll skall
vara skriftlig. Den skall åtföljas av de handlingar som behövs
för att kunna tillmötesgå framställan. I brådskande fall kan en
muntlig framställan godtas, men en sådan framställan skall
bekräftas skriftligen inom 7 dagar för att inte anses som ogiltig.

Handläggning av en framställan
1.
För att tillmötesgå en framställan om bistånd skall den
anmodade myndigheten inom ramen för sin behörighet och
sina tillgängliga resurser förfara på samma sätt som om den
handlade för egen räkning eller på framställan av övriga
myndigheter i samma avtalsslutande stat och lämna den information som den redan förfogar över, eller utföra eller låta
utföra lämpliga undersökningar. Denna bestämmelse skall även
gälla varje annan myndighet till vilken den anmodade myndigheten har lämnat en framställan enligt detta protokoll när
denna myndighet inte kan handla på egen hand.
2.
En framställan om bistånd skall handläggas i enlighet
med den anmodade avtalsslutande partens lagar och andra
författningar.
3.
En avtalsslutande parts vederbörligen bemyndigade tjänstemän får med den andra avtalsslutande partens samtycke och
på de villkor som denne ställer, infinna sig hos den anmodade
myndigheten eller hos varje annan myndighet som berörs i
enlighet med punkt 1 samt från dessa erhålla information om
aktiviteter som är eller som skulle kunna vara verksamhet som
innebär brott mot tullagstiftningen, vilken information den
begärande myndigheten behöver för tillämpningen av detta
protokoll.
4.
En avtalsslutande parts vederbörligen bemyndigade tjänstemän får med den andra avtalsslutande partens samtycke och
på de villkor som denne ställer, närvara vid undersökningar
som genomförs inom den senare partens territorium.
5.
En framställan om bistånd skall skickas inom 2 månader
från mottagandet. Om den anmodade myndigheten inte har
möjlighet att besvara framställan inom denna tid skall den
meddela den ansökande myndigheten detta och ange när framställan kan besvaras.
Artikel 8

2.
En framställan enligt punkt 1 skall innehålla följande
information:
a) Begärande myndighet.
b) Den åtgärd som begärs.
c) Syftet med och orsaken till framställan.
d) De lagar och andra författningar samt andra rättsliga
bestämmelser som berörs.
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Former för informationsutbyte
1.
Den anmodade myndigheten skall skriftligen till den
begärande myndigheten översända resultatet av gjorda undersökningar tillsammans med relevanta handlingar, bestyrkta
kopior eller andra föremål.
2.

Sådan information kan lämnas i datoriserad form.

e) Så noggranna och fullständiga uppgifter som möjligt om de
fysiska eller juridiska personer som är föremål för undersökningarna.

3.
Originalakter och originalhandlingar skall överlämnas
endast på framställan härom, när bestyrkta kopior är otillräckliga. Dessa akter och handlingar skall återlämnas så snart som
möjligt.

f) En sammanfattning av relevanta fakta och av de undersökningar som redan har utförts.

Artikel 9

3.
En framställan skall vara avfattad på ett av den anmodade
myndighetens officiella språk eller på ett språk som kan godtas
av denna myndighet. Detta krav skall inte gälla sådana handlingar som åtföljer framställan i enlighet med punkt 1.

Undantag från skyldigheten att lämna bistånd
1.
Bistånd får vägras eller underkastas vissa villkor eller krav
i de fall då en part anser att bistånd enligt detta protokoll
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a) riskerar att kränka suveräniteten hos Chile eller hos en
medlemsstat som har anmodats att lämna bistånd enligt
detta protokoll, eller
b) riskerar att skada allmän ordning, säkerhet eller andra
väsentliga intressen, särskilt i de fall som avses i artikel 10.2,
eller
c) medför kränkning av industri- eller företagshemligheter eller
brott mot yrkeshemlighet.
2.
Biståndet får uppskjutas av den anmodade myndigheten
om det skulle påverka en pågående undersökning, rättslig
åtgärd eller ett pågående mål. I så fall skall den anmodade
myndigheten samråda med den begärande myndigheten för att
fastställa om bistånd kan lämnas i den form och på de villkor
som den anmodade myndigheten eventuellt kräver.
3.
Om den begärande myndigheten söker sådant bistånd
som den själv inte skulle kunna tillhandahålla om den hade fått
en sådan framställan, skall den ange detta i sin framställan. Det
ankommer då på den anmodade myndigheten att avgöra hur
den skall förhålla sig till en sådan framställan.
4.
I de fall som avses i punkterna 1 och 2 skall den begärande myndigheten snarast underrättas om den anmodade
myndighetens beslut och skälen för detta.
Artikel 10
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syften, skall den parten inhämta ett skriftligt förhandsmedgivande från den myndighet som tillhandahöll informationen.
Sådan användning skall då omfattas av de restriktioner som
denna myndighet har fastställt.
Artikel 11
Experter och vittnen
En tjänsteman vid en anmodad myndighet får bemyndigas att
inom ramen för detta bemyndigande inställa sig som expert
eller vittne vid rättsliga eller administrativa förfaranden rörande
frågor som omfattas av detta protokoll och framlägga de
föremål, handlingar eller bestyrkta kopior därav som kan
behövas i förfarandena. I en framställan om inställelse måste
noggrant anges inför vilken rättslig eller administrativ
myndighet som denne tjänsteman skall inställa sig samt om
vilka frågor och i vilken egenskap tjänstemannen skall höras.
Artikel 12
Kostnader för bistånd
De avtalsslutande parterna skall avstå från alla krav på ersättning av varandra för kostnader som är en följd av tillämpningen av detta protokoll, förutom när det i förekommande fall
gäller kostnader för experter och vittnen samt för tolkar och
översättare som inte är offentligt anställda.

Informationsutbyte och sekretess
1.
All information som, oavsett i vilken form det sker, överlämnas i enlighet med detta protokoll skall vara konfidentiella
eller föremål för restriktioner med avseende på dess utlämnande beroende på de tillämpliga bestämmelserna hos respektive avtalsslutande part. Den skall omfattas av bestämmelserna
om sekretess och åtnjuta det skydd som gäller enligt tillämplig
lagstiftning hos den avtalsslutande part som mottar informationen och enligt motsvarande bestämmelser som gäller för
gemenskapens organ.
2.
Personuppgifter får endast utbytas under förutsättning att
den avtalsslutande part som mottar uppgifterna åtar sig att
tillämpa en skyddsnivå som minst motsvarar den som i det
särskilda fallet tillämpas av den avtalsslutande part som lämnar
uppgifterna. Därför skall de avtalsslutande parterna överlämna
information till varandra om de bestämmelser som är tillämpliga hos de avtalsslutande parterna, inbegripet, i förekommande
fall, de gällande rättsreglerna i medlemsstaterna.
3.
Att i rättsliga eller administrativa förfaranden som inletts i
fråga om verksamhet som innebär brott mot tullagstiftningen
använda information som erhållits i enlighet med detta protokoll skall anses svara mot syftet med detta protokoll. De avtalsslutande parterna får därför i uppteckningar av bevismaterial,
rapporter och vittnesmål samt i mål inför domstol som bevis
använda den information de har erhållit och de handlingar de
har tagit del av i enlighet med bestämmelserna i detta protokoll. Den behöriga myndighet som har lämnat denna information eller givit tillgång till handlingarna skall underrättas om
sådan användning.
4.
Den information som erhållits får endast användas för de
syften som fastställs i detta protokoll. Om någon av de avtalsslutande parterna önskar använda sådan information för andra

Artikel 13
Genomförande
1.
Chiles tullmyndigheter å ena sidan och behöriga avdelningar vid Europeiska gemenskapernas kommission å andra
sidan samt i förekommande fall medlemsstaternas tullmyndigheter skall vara ansvariga för genomförandet av detta protokoll.
De skall besluta om alla praktiska åtgärder och arrangemang
som är nödvändiga för tillämpningen och därvid beakta
gällande bestämmelser, särskilt inom området för dataskydd.
De får föreslå behöriga organ att vidta sådana ändringar i detta
protokoll som de anser nödvändiga.
2.
De avtalsslutande parterna skall rådgöra med varandra
och informera varandra om de närmare tillämpningsföreskrifter
som antas i enlighet med bestämmelserna i detta protokoll.
Parterna skall varje år utbyta listor över de myndigheter som är
behöriga att ingripa i enlighet med detta protokoll.
Artikel 14
Andra avtal
1.
Med beaktande av gemenskapens och dess medlemsstaters respektive befogenheter skall bestämmelserna i detta protokoll
— inte inverka på de avtalsslutande parternas förpliktelser
enligt internationella avtal eller konventioner,
— anses utgöra ett komplement till de avtal om ömsesidigt
bistånd som har ingåtts eller kan komma att ingås mellan
enskilda medlemsstater och Chile, och

L 167/26

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

22.6.2001

— inte inverka på gemenskapsbestämmelserna om överlämnande mellan de behöriga avdelningarna inom Europeiska
gemenskapernas kommission och medlemsstaternas tullmyndigheter av information som erhållits inom de
områden som omfattas av detta protokoll och som kan
vara av intresse för gemenskapen.

sådana bilaterala avtal om ömsesidigt bistånd som har ingåtts
eller kan komma att ingås mellan enskilda medlemsstater och
Chile i de fall då bestämmelserna i de senare är oförenliga med
bestämmelserna i detta protokoll.

2.
Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 skall bestämmelserna i detta protokoll ha företräde framför bestämmelser i

4.
En arbetsgrupp skall inrättas för att bistå gemensamma
kommittén med förvaltningen av detta protokoll.

3.
När det gäller frågor om tillämpligheten av detta protokoll skall de avtalsslutande parterna samråda för att lösa dessa
frågor inom ramen för blandade kommittén inrättad i enlighet
med artikel 35 i ramavtalet för samarbete.
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KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUT
av den 8 maj 2001
om granskning och godkännande av räkenskaperna för de av medlemsstaters utgifter som har
finansierats av garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket
(EUGFJ) för 2000 års räkenskapsår
[delgivet med nr K(2001) 1192]
(2001/474/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

2000 hänsyn till de utgifter som medlemsstaterna har
haft mellan den 16 oktober 1999 och den 15 oktober
2000.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 729/70 av den
21 april 1970 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1287/
95 (2), särskilt artikel 5.2 b i denna,

(3)

De tidsfrister har löpt ut, som beviljats medlemsstaterna
för att till kommissionen sända in de dokument som
avses i artikel 5.1 b i förordning (EEG) nr 729/70 och i
artikel 6.1 b i förordning (EG) nr 1258/1999 samt i
artikel 4.1, 4.3 och 4.4 i kommissionens förordning (EG)
nr 1663/95 av den 7 juli 1995 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 729/70 gällande
förfarandet vid avslutande av räkenskaperna för garantisektionen vid EUGFJ (6), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 2245/1999 (7).

(4)

Kommissionen har kontrollerat de insända upplysningarna och underrättade medlemsstaterna före den 31
mars 2001 om granskningsresultatet av upplysningarna
inklusive nödvändiga ändringar.

(5)

Enligt första stycket i artikel 7.1 i förordning (EG) nr
1663/95 måste det, i det beslut gällande granskning och
godkännande av räkenskaperna, som avses i artikel 5.2 b
i förordning (EEG) nr 729/70 och artikel 7.3 i förordning (EG) nr 1258/1999, utan att det påverkar de beslut
som fattats senare i enlighet med artiklarna 5.2. c och
7.4 i respektive förordningar, fastställas en summa för
de utgifter, som verkställts i varje medlemsstat under
räkenskapsåret ifråga och som godkänts för betalning av
garantisektionen vid EUGFJ, med utgångspunkt från de
räkenskaper, som avses i artiklarna 5.1 b och 6.1.b i
ovannämnda förordningar samt reduktioner och inställelser av förskott för räkenskapsåret ifråga, inklusive de
reduktioner, som avses i artikel 4.3 andra strecksatsen i
förordning (EG) nr 296/96. Enligt artikel 102 i budget-

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1258/1999 av den
17 maj 1999 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken (3) särskilt artikel 7.3 i denna,
efter samråd med Fondkommittén, och
av följande skäl:
Enligt artikel 5.2 b i förordning (EEG) nr 729/70 och
artikel 7.3 i förordning (EG) nr 1258/1999 granskar och
godkänner kommissionen – på grundval av de årliga
räkenskaper som medlemsstaterna sänt in tillsammans
med de upplysningar som krävs för granskning och
godkännande och ett intyg om att de inlämnade räkenskaperna är rättvisande, fullständiga och korrekta samt
rapporter från de attesterande organen – räkenskaperna
för de utbetalningsställen som avses i artikel 4.1 i dessa
förordningar.

(1)

Enligt artikel 7.1 i förordning (EG) nr 296/96 av den 16
februari 1996 om de uppgifter som medlemsstaterna
skall sända in för månatlig bokföring av de utgifter, vilka
finansieras genom garantisektionen vid Europeiska
utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ)
och tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG)
nr 1259/1999 (4), senast ändrad genom kommssionens
förordning (EG) nr 2785/2000 (5), tas för räkenskapsåret

(2)

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

94, 28.4.1970, s. 13.
125, 8.6.1995, s. 1.
160, 26.6.1999, s. 103.
39, 17.2.1996, s. 5.
323, 20.12.2000, s. 3.

(6) EGT L 158, 8.7.1995, s. 6.
(7) EGT L 273, 23.10.1999, s. 5.
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förordningen av den 21 december 1977 (1), senast
ändrad genom förordning (EG, EKSG, Euratom) nr
2673/1999 (2), skall utfallet av beslutet om granskning
och godkännande, dvs. varje avvikelse, som kan komma
att uppstå mellan de totala utgifter som har bokförts i
räkenskaperna för ett räkenskapsår i enlighet med artiklarna 100 och 101 och de totala utgifter, som kommissionen tagit i beaktande i detta beslut, bokföras i en enda
artikel som en ytterligare utgift eller reduktion av utgifterna.

(6)

Årsredovisningen och tillhörande dokument från vissa
av utbetalningsställena gör det möjligt för kommissionen att fatta ett beslut om att de insända räkenskaperna är rättvisande, fullständiga och korrekta. Mot
bakgrund av de kontroller som utförts uppfyller vissa
räkenskaper inte dessa krav och därför kan respektive
utgifter ej godkännas för betalning av garantisektionen
vid EUGFJ. Bilaga I visar de räkenskaper som har
granskats och godkänts för respektive medlemsstat.
Bakgrunden till dessa belopp har beskrivits i den
Sammanfattande rapporten vilken har presenterats för
Fondkommittén samtidigt med detta beslut.

(7)

Mot bakgrund av de kontroller som har utförts krävs
ytterligare utredningar av den information som erhållits
från vissa andra utbetalningsställen. Dessa utbetalningsställens räkenskaper kan därför ej godkännas i detta
beslut. Bilaga II visar utbetalningsställena i fråga.

(8)

I artikel 4.2 i förordning (EG) nr 296/96, samt artikel 14
i rådets förordning (EG) nr 2040/2000 av den 26
september 2000 om budgetdisciplin (3), föreskrivs att de
av medlemsstaternas utgifter, som verkställts utöver
föreskrivna villkor eller tidsfrister kommer att bli
föremål för en reduktion i bokföringen inom ramen för
förskott. Enligt artikel 4.3 i förordning (EG) nr 296/96
skall det dock i beslutet om godkännande tas hänsyn till
alla överskridanden av de tidsfrister som inträffar under
september och oktober, utom om de kan konstateras
före räkenskapsårets sista beslut avseende förskott. En
del av de utgifter som vissa av medlemsstaterna ansökte
om under ovannämnda period verkställdes efter de fastställda villkoren eller tidsfristerna. Genom detta beslut
bör därför de aktuella reduktionerna fastställas. Ett beslut
kommer, i enlighet med artikel 5.2 c i förordning (EEG)
nr 729/70 och i artikel 7.4 i förordning (EG) nr 1258/
1999 att fattas vid en senare tidpunkt avseende dessa
reduktioner och därigenom kommer de utgifter för vilka
finansiering av gemenskapen inte kommer att beviljas,
definitivt att fastställas.

(1) EGT L 356, 31.12.1977, s. 1.
(2) EGT L 326, 18.12.1999, s. 1.
(3) EGT L 244, 29.9.2000, s. 27.
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(9)

Kommissionen har enligt artikel 13 i rådets beslut 94/
729/EG av den 31 oktober 1994 om budgetdisciplin (4)
och i artikel 4.2 i förordning (EG) nr 296/96, reducerat
eller inställt ett antal månatliga förskott utifrån bokföringen av utgifter för räkenskapsåret 2000 och använder i
detta beslut de reduktioner som fastställs i artikel 4.3 i
förordning (EG) nr 296/96. Oberoende av godkännande
av räkenskaperna enligt detta beslut, kommer ett beslut
att fattas vid en senare tidpunkt om de berörda utgifterna enligt artikel 5.2 c i förordning (EEG) nr 729/70.
För att mot bakgrund av detta undvika varje för tidig
eller slumpmässig återbetalning av de aktuella beloppen,
bör dessa inte godkännas i detta beslut, utan att det
påverkar ytterligare kontroll enligt artikel 5.2 c i förordning (EG) nr 729/70 och i artikel 7.4 i förordning (EG)
nr 1258/1999.

(10)

I artikel 7.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1663/95,
föreskrivs att de belopp, vilka enligt det första stycket i
omnämnda beslut om godkännande av räkenskaperna
skall indrivas eller utbetalas till varje medlemsstat, skall
bestämmas genom att från de utgifter godkända enligt
första stycket för ifrågavarande räkenskapsår, dvs. 2000,
dra ifrån utbetalda förskott under samma räkenskapsår.
Sådana belopp skall dras från eller läggas till de förskott,
vilka avser de utgifter som skall betalas fr.o.m andra
månaden efter den månad då beslutet om godkännande
av räkenskaperna fattas.

(11)

Enligt artikel 5.2 b sista stycket förordning (EEG) nr
729/70, artikel 7.3 i förordning (EG) nr 1258/1999 och
artikel 7.1 i förordning (EG) nr 1663/95 påverkar detta
beslut, som fattats på grundval av uppgifter om räkenskaperna, inte det beslut som fattas senare av kommissionen och genom vilka gemenskapens finansiering av
utgifter utesluts, vilka inte har verkställts enligt gemenskapens regler.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Med undantag av de utbetalningsställen, vilka det refereras till i
artikel 2, har de räkenskaper för medlemsstaternas utbetalningsställen, som avser utgifter vilka finansieras av garantisektionen vid EUGFJ för räkenskapsåret 2000 och som har
granskats och godkänts genom detta beslut angivits i bilaga I.

Artikel 2
De räkenskaper för medlemsstaternas utbetalningsställen, som
avser utgifter som finansieras av garantisektionen vid EUGFJ för
räkenskapsåret 2000, som avses i bilaga II avskiljs från detta
beslut och skall behandlas i ett framtida beslut.
(4) EGT L 293, 12.11.1994, s. 14.
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Artikel 3
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Bryssel den 8 maj 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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BILAGA I
Godkännande av utbetalningsställenas räkenskaper
Räkenskapsåret 2000
Belopp som skall återbetalas av eller utbetalas till medlemsstaten i nationell valuta

SV

2000 – Utgifter för utbetalningsställena vars
räkenskaper är
MS

avskilda

Utgifter anmälda i den
årliga redovisningen

summa utgifter i de
månatliga redovisningarna

a

b

Slutsumma a + b

Reduktioner och inställelser
för hela räkenskapsåret

Slutsumma inklusive
reduktioner och inställelser

Utbetalade förskott
till medlemsstaten
under räkenskapsåret

Belopp som skall återbetalas
av (–) eller utbetalas till (+)
medlemsstaten

c=a+b

d

e=c+d

f

g=e–f

1 018 678 799,26

0,00

1 018 678 799,26

0,00

1 018 678 799,26

1 018 678 799,57

– 0,31

BE

38 533 547 541,00

0,00

38 533 547 541,00

– 956 071,00

38 532 591 470,00

38 509 213 253,00

23 378 217,00

DE

11 087 837 848,33

0,00

11 087 837 848,33

– 175 918,00

11 087 661 930,33

11 090 397 880,31

– 2 735 949,98

DK

9 973 480 387,25

0,00

9 973 480 387,25

– 226 961 687,66

9 746 518 699,59

9 746 518 699,59

0,00

ES

100 232 972 425,00

811 730 343 369,00

911 963 315 794,00

– 1 349 447 322,00

910 613 868 472,00

911 114 796 786,00

– 500 928 314,00

FI

4 325 759 146,21

0,00

4 325 759 146,21

– 16 221,24

4 325 742 924,97

4 325 838 465,82

– 95 540,85

FR

59 029 243 485,38

0,00

59 029 243 485,38

– 5 413 288,88

59 023 830 196,50

59 045 641 935,13

– 21 811 738,63

GR

0,00

889 719 853 835,00

889 719 853 835,00

– 28 084 903 742,00

861 634 950 093,00

861 634 816 581,00

133 512,00

IE

1 324 188 999,60

0,00

1 324 188 999,60

– 171 166,29

1 324 017 833,31

1 324 137 087,23

– 119 253,92

IT (*)

5 451 554 283,64

0,00

5 451 554 283,64

– 390 095 793,36

5 061 458 490,28

5 031 866 320,07

29 592 170,21

832 474 469,00

0,00

832 474 469,00

0,00

832 474 469,00

832 474 469,00

0,00

NL

3 099 027 835,42

0,00

3 099 027 835,42

– 55 910,47

3 098 971 924,95

3 097 107 035,74

1 864 889,21

PT

135 029 932 852,00

0,00

135 029 932 852,00

– 4 301 296 642,00

130 728 636 210,00

130 713 479 798,00

15 156 412,00

SE

6 796 940 721,36

0,00

6 796 940 721,36

0,00

6 796 940 721,36

6 796 940 721,36

0,00

UK

2 492 692 582,02

0,00

2 492 692 582,02

– 64 846,52

2 492 627 735,50

2 501 771 584,05

– 9 143 848,55

LU
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AT (*)

godkända

(*) För Österrike och Italien är beloppen beräknade i euro. Övriga medlemsstater redovisas i nationell valuta.
(1) För beräkning av det belopp som skall återbetalas av eller utbetalas till medlemsstaten är det beaktade beloppet antingen den årliga redovisningen för de godkända räkenskaperna (kolumn a) eller summan av de avskilda månatliga
redovisningarna (kolumn b).
(2) Minskningarna och inställelserna är de som beaktats vid förskottsutbetalningarna ökade med i synnerhet de rättelser för icke iakttagande av utbetalningstidpunkter som fastställts i september och oktober 2000.
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BILAGA II
Godkännande av utbetalningsställenas räkenskaper
Räkenskapsåret 2000
Förteckning över utbetalningsställe vars räkenskaper avskilts och kommer bli föremål för ett senare beslut
Medlemsstat

Utbetalningsställe

Spanien

Andalucía

Spanien

Aragón

Spanien

Asturias

Spanien

Canarias

Spanien

Cantabria

Spanien

Castilla-La Mancha

Spanien

Castilla y León

Spanien

Cataluña

Spanien

Extremadura

Spanien

Galicia

Spanien

La Rioja

Spanien

Madrid

Spanien

Murcia

Spanien

Navarra

Spanien

País Vasco

Spanien

Valencia

Grekland

GEDIDAGEP

L 167/31

L 167/32
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 12 juni 2001
om den inventering av produktionskapaciteten för vin som lagts fram av Italien i enlighet med
rådets förordning (EG) nr 1493/1999
[delgivet med nr K(2001) 1581]
(Endast den italienska texten är giltig)

(2001/475/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den
17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (1), ändrad genom förordning (EG) nr 2826/
2000 (2), särskilt artikel 23.4 i denna, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

(4)

I artikel 16 i rådets förordning (EG) nr 1493/1999 fastställs att medlemsstaterna skall göra en inventering av
sin vinproduktionskapacitet. Dessa uppgifter skall läggas
fram innan medlemsstaterna rättsligt får reglera olagligt
planterade arealer, öka planteringsrätterna och bevilja
stöd för omstrukturering och omställning.
I artikel 19 i kommissionens förordning (EG) nr 1227/
2000 av den 31 maj 2000 om tillämpningsföreskrifter
till rådets förordning (EG) nr 1493/1999, beträffande
produktionskapacitet (3), fastställs vilka närmare uppgifter som skall lämnas i inventeringen.
I skrivelser av den 31 juli 2000, 28 september 2000, 20
november 2000, 18 december 2000, 12 och 29 januari
2001, 10, 13, 23 och 24 april 2001 och av den 2 maj
2001 lämnade Italien till kommissionen de uppgifter
som avses i artikel 16 i förordning (EG) nr 1493/1999,
och granskningen av dessa uppgifter ger vid handen att
Italien har genomfört inventeringen i de regioner som
anges i artikel 1.
Detta beslut innebär inte att kommissionen erkänner de
uppgifter som ingår i inventeringen som korrekta eller
anser att den lagstiftning som ingår i inventeringen är
förenlig med gemenskapslagstiftningen. Det påverkar
inte eventuella beslut från kommissionen i dessa frågor.

(1) EGT L 179, 14.7.1999, s. 1.
(2) EGT L 328, 23.12.2000, s. 2.
(3) EGT L 143, 16.6.2000, s. 1.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga
med yttrandet från Förvaltningskommittén för vin.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Kommissionen konstaterar att Italien har genomfört den inventering som föreskrivs i artikel 16 i förordning (EG) nr 1493/
1999 för följande regioner och autonoma provinser:
1. Abruzzerna

12. Piemonte

2. Basilicata

13. Apulien

3. Kalabrien

14. Sardinien

4. Kampanien

15. Sicilien

5. Emilia-Romagna

16. Toskana

6. Friuli-Venezia Giulia

17. Trentino-Alt Adige

7. Latien

18. Umbrien

8. Ligurien

19. Venetien

9. Lombardiet

20. Aostadalen

10. Marche

21. Bolzano

11. Molise
Artikel 2
Detta beslut riktar sig till Republiken Italien.
Utfärdat i Bryssel den 12 juni 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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RÄTTELSER
Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1189/2001 av den 15 juni 2001 om fastställande av importtullar
inom spannmålssektorn
(Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 161 av den 16 juni 2001)
På sidan 36, i bilaga I, KN-nummer 1001 90 99, Vanligt vete av medelhög kvalitet, sista kolumnen skall det
i stället för: ”14,17”
vara:

”4,17”.

L 167/33

L 167/34
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Rättelse till Europeiska centralbankens riktlinje 2001/401 av den 26 april 2001 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET) (ECB/2001/3)
(Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 140 av den 24 maj 2001)
I hela rättsakten med början på sidan 72 och i bilagorna skall det
i stället för: ”Target”
vara:

”TARGET”

I artikel 3.d 1 skall det
i stället för: ”Target skall hålla helt stängt på lördagar och söndagar, nyårsdagen, långfredagen (enligt den kalender som
tillämpas där ECB har sitt säte), annandag påsk (enligt den kalender som tillämpas där ECB har sitt säte), 1
maj, juldagen och 26 december.”
vara:

”TARGET skall hålla helt stängt på lördagar och söndagar, nyårsdagen, långfredagen (enligt den kalender som
tillämpas där ECB har sitt säte), annandag påsk (enligt den kalender som tillämpas där ECB har sitt säte), 1
maj, juldagen, 26 december och år 2001 även 31 december.”

I bilaga I andra spalten sjunde raden skall det
i stället för: ”Banca d'Italia Regolamento Lordo (BI-REL)”
vara:

”Sistema di regolamento lordo BI-REL”
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