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I
(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1606/2002
av den 19 juli 2002
om tillämpning av internationella redovisningsstandarder
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

december 1986 om årsbokslut och sammanställd redovisning för banker och andra finansinstitut (6) och rådets
direktiv 91/674/EEG av den 19 december 1991 om
årsbokslut och sammanställd redovisning för försäkringsbolag (7) riktar sig även mot noterade företag i gemenskapen. Den redovisningsplikt som fastställs i dessa
direktiv kan inte garantera en hög grad av insyn i redovisningarna för alla noterade företag i gemenskapen och
att dessa redovisningar i hög grad blir jämförbara, vilket
är en förutsättning för att man skall kunna upprätta en
integrerad kapitalmarknad som är effektiv, smidig och
ändamålsenlig. Det är därför nödvändigt att komplettera
det regelverk som tillämpas på noterade företag.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 95.1 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag (1),
med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs
yttrande (2),
i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (3), och
av följande skäl:
(1)

Europeiska rådet underströk vid sitt möte i Lissabon den
23–24 mars 2000 behovet av att påskynda fullbordandet
av den inre marknaden för finansiella tjänster och angav
år 2005 som slutdatum för genomförandet av kommissionens handlingsplan för finansiella tjänster samt
framhöll att åtgärder skulle vidtas så att redovisningar
som offentliggörs av noterade företag blir lättare att
jämföra.

(2)

För att förbättra den inre marknadens funktion måste det
krävas att de noterade företagen inom EU tillämpar en
enda uppsättning av internationella redovisningsstandarder av hög kvalitet när de utarbetar sin koncernredovisning. Det är dessutom viktigt att de företag inom
gemenskapen som deltar på finansmarknaderna tillämpar
redovisningsstandarder som är internationellt accepterade och verkligen globala. Detta förutsätter att man i
större utsträckning samordnar de redovisningsstandarder
som används internationellt så att man i slutändan kan
uppnå en enda uppsättning av globala redovisningsstandarder.

(3)

(4)

Denna förordnings syfte är att bidra till att skapa en
ändamålsenlig och kostnadseffektiv fungerande kapitalmarknad. Skydd av investerare och ett bibehållet
förtroende för de finansiella marknaderna utgör också en
viktig aspekt för att den inre marknaden på detta område
skall kunna fullbordas. Förordningen förstärker den fria
rörligheten för kapital på den inre marknaden och skapar
förutsättningar för företag i gemenskapen att konkurrera
på lika villkor om de tillgängliga finansiella resurserna på
såväl gemenskapens kapitalmarknader som de globala
kapitalmarknaderna.

(5)

För att gemenskapens kapitalmarknader skall kunna vara
konkurrenskraftiga är det av vikt att de standarder som
tillämpas i Europa vid upprättandet av redovisningar
närmas till internationella redovisningsstandarder som
kan användas globalt, när det gäller gränsöverskridande
transaktioner och börsintroduktioner överallt i världen.

(6)

Kommissionen offentliggjorde den 13 juni 2000 ett
meddelande med titeln ”EU:s strategi för finansiell
rapportering: den fortsatta inriktningen” där det föreslås
att alla noterade företag i gemenskapen senast från och
med 2005 utarbetar sin koncernredovisning i enlighet

Rådets direktiv 78/660/EEG av den 25 juli 1978 om
årsbokslut i vissa typer av bolag (4), rådets direktiv 83/
349/EEG av den 13 juni 1983 om sammanställd redovisning (5), rådets direktiv 86/635/EEG av den 8

(1) EGT C 154 E, 29.5.2001, s. 285.
(2) EGT C 260, 17.9.2001, s. 86.
(3) Europaparlamentets yttrande av den 12 mars 2002 (ännu ej offentliggjort i EGT) och rådets beslut av den 7 juni 2002.
(4) EGT L 222, 14.8.1978, s. 11. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/65/EG (EGT L 283,
27.10.2001, s. 28).
5
( ) EGT L 193, 18.7.1983, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/65/EG.

(6) EGT L 372, 31.12.1986, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/65/EG.
(7) EGT L 374, 31.12.1991, s. 7.
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försäkringsområdet samt centralbanker, Europeiska centralbanken inbegripen, redovisningsbranschen, och
användare respektive utgivare av redovisningar. Mekanismen bör vara ett hjälpmedel för att främja en
gemensam tolkning av antagna internationella redovisningsstandarder inom gemenskapen.

med en enda uppsättning redovisningsstandarder,
nämligen de internationella redovisningsstandarderna
International Accounting Standards (IAS).

(7)

(8)

(9)

De internationella
redovisningsstandarderna
IAS
utvecklas av den internationella organisationen International Accounting Standards Committee (IASC), vars
ändamål är att utveckla en enda uppsättning globala
redovisningsstandarder. I samband med omstruktureringen av IASC beslutade den nya styrelsen den 1 april
2001, i ett av sina första beslut, att döpa om IASC till
IASB (International Accounting Standards Board) samt
att, när det gäller internationella redovisningsstandarder,
döpa om IAS till IFRS (International Financial Reporting
Standards). Dessa standarder bör när så är möjligt, och
under förutsättning att de säkerställer såväl att en hög
grad av insyn i den finansiella rapporteringen i gemenskapen kan ske som att denna rapportering i hög grad
kan jämföras, obligatoriskt tillämpas för alla noterade
företag inom gemenskapen.

(12)

I enlighet med proportionalitetsprincipen är de åtgärder
som föreskrivs i denna förordning, och som avser krav
på att en enda uppsättning internationella redovisningsstandarder skall tillämpas på noterade företag,
nödvändiga för att man skall kunna uppnå målet att
skapa verksamma och kostnadseffektiva kapitalmarknader i gemenskapen och därigenom fullborda den inre
marknaden.

(13)

I enlighet med samma princip är det nödvändigt, när det
gäller årsredovisningar, att ge medlemsstaterna möjlighet
att tillåta eller kräva att noterade företag skall utarbeta
dessa redovisningar i enlighet med de internationella
redovisningsstandarder som antagits enligt förfarandet i
denna förordning. Medlemsstaterna får även besluta att
utsträcka detta tillstånd eller krav till att omfatta andra
företag när det gäller utarbetandet av deras koncernredovisning och/eller årsredovisning.

(14)

För att underlätta diskussion och göra det möjligt för
medlemsstaterna att samordna sina ståndpunkter bör
kommissionen regelbundet informera den föreskrivande
kommittén för redovisningsfrågor om pågående projekt,
diskussionsunderlag, punktredogörelser och utkast på
redovisningsstandarder utfärdade av IASB samt om det
därav följande arbetet för den redovisningstekniska
kommittén. Det är också viktigt att den föreskrivande
kommittén för redovisningsfrågor i ett tidigt skede
underrättas om kommissionen har för avsikt att föreslå
att en internationell redovisningsstandard inte skall
antas.

(15)

I samband med överläggningarna om och utarbetande av
ställningstaganden till handlingar utfärdade av IASB i
arbetet för att utveckla internationella redovisningsstandarder (IFRS och SIC/IFRIC) bör kommissionen beakta
vikten av att konkurrensnackdelar för europeiska företag
som verkar på världsmarknaden undviks, och i största
möjliga utsträckning även beakta synpunkter framförda
av delegationerna i den föreskrivande kommittén för
redovisningsfrågor. Kommissionen kommer att vara
företrädd i IASB:s konstituerande organ.

(16)

Ett korrekt och rigoröst system för tillsyn är av
avgörande betydelse för investerarnas tilltro till finansmarknaderna. Medlemsstaterna är i enlighet med artikel
10 i föredraget förpliktade att vidta de åtgärder som
krävs för att garantera efterlevnad av internationella
redovisningsstandarder. Kommissionen avser att tillsammans med medlemsstaterna, i synnerhet genom Europeiska värdepapperstillsynskommittén (CESR), utveckla en
gemensam strategi för tillsynen.

De åtgärder som krävs för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG
av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall
tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (1). Samtidigt bör vederbörlig hänsyn tas
till kommissionens uttalande i Europaparlamentet den 5
februari 2002 om genomförandet av lagstiftning om
finansiella tjänster.
För att det skall vara möjligt att anta internationella redovisningsstandarder för tillämpning i gemenskapen är det
först och främst nödvändigt att de uppfyller grundkraven
i rådets ovannämnda direktiv, det vill säga att tillämpningen av dem leder till en sann och rättvisande bild av
ett företags finansiella ställning och resultat. Denna
princip bör betraktas mot bakgrund av rådets
ovannämnda direktiv, utan att det för den skull krävs en
exakt överensstämmelse med var och en av bestämmelserna i dessa direktiv. Det är även nödvändigt att redovisningsstandarderna i enlighet med slutsatserna från rådets
möte den 17 juli 2000 bidrar till det europeiska gemensamma bästa. Dessutom måste de uppfylla grundläggande villkor när det gäller kvaliteten på den information som krävs för att redovisningarna skall vara till
nytta för användarna.

(10)

En redovisningsteknisk kommitté kommer att bistå
kommissionen med stöd och expertkunskaper vid
bedömningen av de internationella redovisningsstandarderna.

(11)

Genom godkännandemekanismen bör de föreslagna
internationella
redovisningsstandarderna
kunna
behandlas snabbt och den bör även vara ett hjälpmedel
för att överväga, analysera och utbyta information
beträffande internationella redovisningsstandarder mellan
de huvudsakliga berörda parterna, i synnerhet nationella
organ för utformning av redovisningsstandarder, organ
som utövar tillsyn över värdepappers-, bank och

(1) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
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Vidare är det nödvändigt att ge medlemsstaterna
möjlighet att inte förrän 2007 tillämpa vissa
bestämmelser på företag som är noterade både i gemenskapen och på en reglerad marknad utanför gemenskapen, och som redan tillämpar andra internationellt
godkända standarder som grundval för sin koncernredovisning, samt på företag som endast har skuldebrev noterade. Det är dock av avgörande betydelse att en enda
uppsättning av världsomspännande internationella redovisningsstandarder, IAS, tillämpas senast 2007 på alla
noterade gemenskapsföretag som finns på en marknad
reglerad av gemenskapen.
För att ge medlemsstaterna och företagen möjlighet att
genomföra de anpassningar som krävs för att möjliggöra
en tillämpning av internationella redovisningsstandarder
måste tillämpningen av vissa bestämmelser anstå till år
2005. Som en följd av att denna förordning träder i
kraft, bör det införas lämpliga bestämmelser om hur
företagen skall tillämpa IAS för första gången.
Bestämmelserna bör utformas på internationell nivå så
att det skapas garantier för att antagna åtgärder får internationellt erkännande.

L 243/3

2. De internationella redovisningsstandarderna får antas
endast om
— de inte strider mot den princip som fastställts i artikel 2.3 i
direktiv 78/660/EEG och i artikel 16.3 i direktiv 83/349/
EEG och om de bidrar till det europeiska gemensamma
bästa,
— de uppfyller de kriterier i fråga om begriplighet, relevans,
tillförlitlighet och jämförbarhet som ställs på finansiell information som behövs för att fatta ekonomiska beslut och
utvärdera företagsledningens arbete.
3. Kommissionen skall, i enlighet med förfarandet i artikel
6.2 senast den 31 december 2002 besluta om tillämpligheten
inom gemenskapen av de internationella redovisningsstandarder
som existerar vid ikraftträdandet av denna förordning.
4. Antagna internationella redovisningsstandarder skall i sin
helhet, och på vart och ett av gemenskapens officiella språk,
offentliggöras som en förordning från kommissionen i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Artikel 4
Koncernredovisning i noterade företag

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Syfte
Syftet med denna förordning är att anta och tillämpa internationella redovisningsstandarder i gemenskapen för att harmonisera
den finansiella information som läggs fram av de företag som
avses i artikel 4 för att på så sätt garantera en hög grad av insyn
i redovisningarna och att redovisningarna i hög grad kan
jämföras och därigenom garantera att gemenskapens kapitalmarknad och den inre marknaden kan fungera ändamålsenligt.

Artikel 2
Definitioner
I denna förordning avses med ”internationella redovisningsstandarder” IAS-standarder (International Accounting Standards)
och IFRS-standarder (International Financial Reporting Standards) med tillhörande tolkningar (SIC/IFRIC-tolkningar),
efterföljande ändringar av dessa standarder och tillhörande tolkningar, framtida standarder och tillhörande tolkningar som
utfärdats eller antagits av International Accounting Standards
Board (IASB).

Artikel 3

För varje räkenskapsår som inleds den 1 januari 2005 eller
därefter skall de företag som är underställda en medlemsstats
lagstiftning upprätta sin koncernredovisning i enlighet med de
internationella redovisningsstandarder som antagits i
överensstämmelse med förfarandet i artikel 6.2, under förutsättning att deras värdepapper på balansdagen är noterade på en
reglerad marknad i en medlemsstat i enlighet med de villkor
som fastställs i artikel 1.13 i rådets direktiv 93/22/EEG av den
10 maj 1993 om investeringstjänster på värdepappersområde (1).
Artikel 5
Valmöjligheter i fråga om årsredovisningar och onoterade
företag
Medlemsstaterna får tillåta eller kräva att
a) sådana företag som avses i artikel 4 utarbetar sina årsredovisningar, och att
b) andra företag än sådana som avses i artikel 4 utarbetar sin
koncernredovisning och/eller sin årsredovisning
i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som
antas i enlighet med förfarandet i artikel 6.2.
Artikel 6
Kommittéförfarande
1. Kommissionen skall biträdas av en föreskrivande
kommitté för redovisningsfrågor, nedan kallad kommittén.

Antagande och användning av internationella redovisningsstandarder

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7
i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

1.
Kommissionen skall, i enlighet med förfarandet i artikel
6.2, besluta om hur de internationella redovisningsstandarderna
skall tillämpas inom gemenskapen.

(1) EGT L 141, 11.6.1993, s. 27. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/64/EG (EGT L 290,
17.11.2000, s. 27).
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Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara
tre månader.
3.

Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.
Artikel 7
Rapportering och samordning

1.
Kommissionen skall regelbundet stå i kontakt med
kommittén i frågor som rör pågående IASB-projekt och deras
status och alla därtill relaterade dokument utfärdade av IASB
för att samordna ståndpunkter och underlätta diskussioner om
antagandet av de standarder som projekten och dokumenten i
fråga kan ge upphov till.
2.
Kommissionen skall i vederbörlig ordning och god tid
rapportera till kommittén om den har för avsikt att föreslå att
en standard inte skall antas.

11.9.2002
Artikel 9

Övergångsbestämmelser
Medlemsstaterna kan besluta om sådana undantag från artikel 4
som innebär att de villkor som anges i den artikeln endast skall
gälla räkenskapsår som inleds i januari 2007 eller därefter för
de företag
a) vilka har endast skuldebrev upptagna till handel på en
reglerad marknad i någon av medlemsstaterna i den mening
som avses i artikel 1.13 i direktiv 93/22/EEG, eller
b) vilkas värdepapper erbjuds till allmänheten i en stat utanför
EU, och som i detta syfte har använt sig av internationellt
gångbara standarder från och med ett räkenskapsår som
inletts före den tidpunkt då denna förordning offentliggjordes i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Artikel 10
Information och översyn

Artikel 8

Kommissionen skall granska tillämpningen av denna förordning
och senast den 1 juli 2007 överlämna en rapport om detta till
Europaparlamentet och rådet.

Anmälan

Artikel 11

När medlemsstaterna vidtar åtgärder med stöd av artikel 5, skall
de omedelbart meddela dessa till kommissionen och övriga
medlemsstater.

Ikraftträdande
Förordningen träder i kraft den tredje dagen efter det att den
har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 19 juli 2002.
På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

P. COX

T. PEDERSEN

Ordförande

Ordförande
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1607/2002
av den 10 september 2002
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,

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.

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

(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

Artikel 1

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 11 september 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 10 september 2002.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

(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 10 september 2002 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
096
999
052
999
052
999
388
524
528
999
052
064
400
999
388
400
512
720
800
804
999
052
388
720
999
052
999
052
060
064
066
068
094
624
999

55,0
41,1
48,0
92,6
92,6
92,6
92,6
53,9
39,6
56,4
50,0
67,1
105,0
154,5
108,9
87,0
90,9
88,0
71,5
111,1
89,9
89,7
76,5
71,8
59,0
69,1
107,2
107,2
68,5
68,0
44,9
76,6
46,0
44,1
189,0
76,7

0707 00 05
0709 90 70
0805 50 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

0809 30 10, 0809 30 90
0809 40 05

(1) Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2020/2001 (EGT L 273, 16.10.2001, s. 6). Koden ”999” betecknar
”övriga ursprung”.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1608/2002
av den 10 september 2002
om ändring av förordning (EG) nr 1661/1999 beträffande förteckningen över tullkontor där
produkter får deklareras för fri omsättning inom Europeiska gemenskapen
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(2)

Med anledning av en begäran från de behöriga myndigheterna i Tyskland, Sverige och Frankrike är det lämpligt
att ändra förteckningen över tullkontor inom deras territorium.

(3)

Förordning (EG) nr 1661/1999 bör ändras i enlighet
med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats
enligt artikel 7 i förordning (EEG) nr 737/90.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 737/90 av den
22 mars 1990 om villkoren för import av jordbruksprodukter
med ursprung i tredje land efter olyckan vid kärnkraftverket i
Tjernobyl (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 616/
2000 (2), särskilt artikel 6 i denna, och
av följande skäl:
(1)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enligt artikel 1.3 b i kommissionens förordning (EG) nr
1661/1999 av den 27 juli 1999 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 737/90 om villkoren
för import av jordbruksprodukter med ursprung i tredje
land efter olyckan vid kärnkraftverket i Tjernobyl (3),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 1621/2001 (4),
får de produkter som anges i bilaga I till den förordningen endast deklareras för fri omsättning i mottagarlandet på ett begränsat antal tullkontor. Bilaga III till
förordning (EG) nr 1661/1999 innehåller en förteckning
över dessa tullkontor.

Artikel 1
Förordning (EG) nr 1661/1999 ändras på följande sätt:
Bilaga III till förordning (EG) nr 1661/1999 skall ersättas med
texten i bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att
den offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 10 september 2002.
På kommissionens vägnar
Margot WALLSTRÖM

Ledamot av kommissionen

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

EGT L 82, 29.3.1990, s. 1.
EGT L 75, 24.3.2000, s. 1.
EGT L 197, 29.7.1999, s. 17.
EGT L 215, 9.8.2001, s. 18.
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BILAGA
”BILAGA III

FÖRTECKNING ÖVER TULLKONTOR PÅ VILKA PRODUKTERNA I BILAGA I FÅR DEKLARERAS FÖR FRI
OMSÄTTNING INOM EUROPEISKA GEMENSKAPEN

Medlemsstat

Tullkontor

BELGIQUE/BELGIË

Anvers DE — voie maritime
Bierset — (Grâce-Hollogne) DE — voies aérienne et/ou terrestre
Bruxelles DE — voie aérienne
Zaventem D — voie aérienne

DANMARK

Varje hamn och flygplats i Danmark

DEUTSCHLAND

Baden-Württemberg

HZA Lörrach — ZA Weil-am-Rhein-Autobahn
HZA Stuttgart — ZA Flughafen
HZA Ulm — ZA Aalen

Bayern

HZA München — ZA Flughafen
HZA Hof — ZA Schirnding-Landstraße
HZA Weiden — ZA Furth-im-Wald-Schafberg
HZA Weiden — ZA Waidhaus-Autobahn
HZA Bamberg — ZA Kulmbach
HZA Nürnberg — ZA Neustadt-Aisch
HZA Passau — ZA Philipsreut
HZA Regensburg — ZA Hafen
HZA Regensburg — ZA Amberg
HZA Schweinfurt — ZA Kitzingen

Berlin

HZA Berlin — ZA Marzahn, Abfertigungsstelle Großmarkthalle
HZA Potsdam — ZA Berlin-Flughafen-Tegel

Brandenburg

HZA Frankfurt (Oder) — ZA Autobahn
HZA Cottbus — ZA Forst-Autobahn
HZA Potsdam — Berlin-Flughafen-Schönefeld

Bremen

HZA Bremen — ZA Neustädter Hafen
HZA Bremerhaven — ZA Bremerhaven

Hamburg

HZA Hamburg-Hafen
HZA Hamburg-Freihafen — ZA Ericus-Abfertigungsstelle Südbahnhof
HZA Hamburg-Harburg — ZA Köhlfleetdamm
HZA Hamburg-St. Annen — ZA Altona
HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe
HZA Hamburg-Hafen — ZA Waltershof
HZA Itzehoe — ZA Hamburg-Flughafen

Hessen

HZA Frankfurt-am-Main-Flughafen

Mecklenburg-Vorpommern

HZA Neubrandenburg — ZA Pomellen — Grenzkontrollstelle Pomellen
HZA Stralsund — ZA Rostock-Seehafen — Grenzkontrollstelle RostockSeehafen

Niedersachsen

HZA Hannover — ZA Lüneburg
HZA Braunschweig — ZA Göttingen
HZA Hannover — Abfertigungsstelle

Nordrhein-Westfalen

HZA Dortmund — ZA Ost
HZA Düsseldorf — ZA Flughafen

Rheinland-Pfalz

HZA Koblenz — ZA Idar-Oberstein, Grenzkontrollstelle Flughafen
Hahn
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Medlemsstat

Tullkontor

Sachsen

HZA Dresden — ZA Friedrichstadt, Grenzkontrollstelle Dresdenfriedrichstadt (für Eisenbahntransport)
HZA Pirna — ZA Altenberg, AbfSt Zinnwald (für Straßentransport)
HZA Löbau — ZA Ludwigsdorf-Autobahn, Grenzkontrollstelle
Ludwigsdorf (für Straßentransport)

Schleswig-Holstein

HZA Kiel — ZA Wik, Grenzkontrollstelle Kiel Ostuferhafen
HZA Kiel — ZA Lübeck-Travemünde Grenzkontrollstelle

ΕΛΛΑ∆Α

Αθηνών, Πειραιά, Κρατικού Αερολιµένα Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Αερολιµένα Μίκρας, Βόλου, Πατρών,
Ηρακλείου, Αερολιµένα Ηρακλείου Κρήτης, Καβάλας, Ιωαννίνων, Ναυπλίου

ESPAÑA

Algeciras (Puerto), Alicante (Aeropuerto, Puerto), Almería (Aeropuerto, Puerto), Barcelona
(Aeropuerto, Puerto), Bilbao (Aeropuerto, Puerto), Cádiz (Puerto), Cartagena (Puerto), Gijón
(Aeropuerto, Puerto), Huelva (Puerto), A Coruña-Santiago de Compostela (Aeropuerto, Puerto),
Las Palmas de Gran Canaria (Aeropuerto, Puerto), Madrid-Barajas (Aeropuerto), Málaga (Aeropuerto, Puerto), Palma de Mallorca (Aeropuerto), Pasajes-Irún (Aeropuerto, Puerto), Santa Cruz
de Tenerife (Aeropuerto, Puerto), Santander (Aeropuerto, Puerto), Sevilla (Aeropuerto, Puerto),
Tarragona (Puerto), Valencia (Aeropuerto, Puerto), Vigo-Villagarcía (Aeropuerto), Marín
(Puerto), Vitoria (Aeropuerto), Zaragoza (Aeropuerto)

FRANCE

Dunkerque (transport maritime)
Lille (transport aérien et terrestre)
Marseille (transport aérien, terrestre et maritime)
Roissy (transport aérien et terrestre)
Saint-Louis/Bâle (transport aérien et terrestre)
Strasbourg (transport terrestre)
Orly (transport aérien)
Bordeaux (transport aérien)
Lyon-Satolas (transport aérien)
Nice-aéroport (transport aérien)
Toulouse-Blagnac (transport aérien)
Thionville (transport terrestre)
Saint-Julien-en-Genevois (transport terrestre)
Brive (transport terrestre)
Le Puy-en-Velay (transport terrestre)
Valence (transport terrestre)

IRELAND

Alla tullkontor

ITALIA

Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Trieste
Ufficio di Sanità aerea di Torino — Caselle
Ufficio di Sanità aerea di Roma — Fiumicino
Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Venezia
Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Genova
Ufficio di Sanità marittima di Livorno
Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Ancona
Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Brindisi
Ufficio di Sanità aerea di Varese — Malpensa
Ufficio di Sanità aerea di Bologna — Panicale
Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Bari
Posto d'Ispezione frontaliera di Chiasso

LUXEMBOURG

Bureau des douanes et accises
Centre douanier — Luxembourg
Bureau des douanes et accises
Luxembourg-aéroport — Niederanven
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Medlemsstat

Tullkontor

NEDERLAND

Alla tullkontor

ÖSTERREICH

Drasenhofen (Republik Tschechien)
Berg (Slowakische Republik)
Nickelsdorf (Republik Ungarn)
Heiligenkreuz (Republik Ungarn)
Spielfeld (Republik Slowenien)
Tisis (Schweiz)
Wien Flughafen Schwechat

PORTUGAL

Flygplatserna i Lissabon, Porto och Faro
Hamnarna i Lissabon och Leixões

SUOMI — FINLAND

Helsinki, Vaalimaa, Niirala, Vartius, Raja-Jooseppi, Utsjoki, Kilpisjärvi

SVERIGE

Arlanda, Göteborg, Landvetter, Helsingborg, Karlskrona, Stockholm, Ystad, Karlshamn

UNITED KINGDOM

Belfast International Airport, Port of Belfast, Port of Dover, Port of Falmouth, Port of Felixstowe, Gatwick Airport, Port of Hull, Port of Larne, Port of London, Port of Southampton”
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1609/2002
av den 10 september 2002
om utfärdande av importlicenser för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 936/97
av den 27 maj 1997 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet samt
fryst buffelkött (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr
1524/2002 (2), och
av följande skäl:
(1)

(2)

I förordning (EG) nr 936/97 fastställs i artiklarna 4 och
5 villkoren angående ansökningar om och utfärdande av
importlicenser för det kött som avses i artikel 2 f i
samma förordning.
I artikel 2 f i förordning (EG) nr 936/97 fastställs att den
kvantitet av färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet
med ursprung i Förenta staterna och i Kanada som får
importeras på särskilda villkor fr.o.m. den 1 juli
2002 t.o.m. den 30 juni 2003 skall vara 11 500 ton.

(3)

Det bör påpekas att de licenser som utfärdas i enlighet
med denna förordning endast kan användas under deras
giltighetstid med förbehåll för gällande bestämmelser om
hälsoskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1. Alla ansökningar om importlicenser för färskt, kylt eller
fryst nötkött av hög kvalitet i enlighet med artikel 2 f i förordningen (EG) nr 936/97 som lämnats in från och med den 1 till
och med den 5 september 2002 skall beviljas i sin helhet.
2. Ansökningar om licenser för 3 597,446 ton lämnas in i
enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 936/97 under de
första fem dagarna i oktober 2002.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 11 september 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 10 september 2002.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

(1) EGT L 137, 28.5.1997, s. 10.
(2) EGT L 229, 27.8.2002, s. 7.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1610/2002
av den 10 september 2002
om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

världsmarknaden mellan dem som anses vara representativa för den verkliga marknadstendensen. För att
bestämma detta pris har det fastställts ett medeltal av de
anbud och de priser som noterats på en eller flera representativa europeiska börser för en produkt som levererats cif till en hamn inom gemenskapen och som
kommer från olika leverantörsländer vilka anses vara de
mest representativa för den internationella handeln. Det
föreskrivs justeringar av kriterierna för att bestämma
världsmarknadspriset för orensad bomull för att ta
hänsyn till motiverade skillnader när det gäller den levererade produktens kvalitet eller anbudens och
prisnoteringarnas karaktär. Dessa justeringar fastställs i
artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1591/2001.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av protokoll nr 4 om bomull som är fogat som
bilaga till Anslutningsakten för Grekland, senast ändrat genom
rådets förordning (EG) nr 1050/2001 (1),
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1051/2001 av den
22 maj 2001, om produktionsstöd för bomull (2), särskilt artikel
4 i denna, och
av följande skäl:
(1)

(2)

Enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1051/2001, skall ett
världsmarknadspris på orensad bomull fastställas regelbundet på grundval av det världsmarknadspris som
konstaterats för rensad bomull med hänsyn till det
förhållande som tidigare har konstaterats mellan priset
för rensad bomull och det pris som beräknas för orensad
bomull. Detta tidigare förhållande har fastställts i artikel
2.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1591/2001 av
den 2 augusti 2001 (3), ändrad genom förordning (EG)
nr 1486/2002 (4) om tillämpningsföreskrifter för stödsystemet för bomull. Om världsmarknadspriset inte kan
fastställas på detta sätt skall priset fastställas på grundval
av det senast fastställda priset.
Enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 1051/2001, skall
världsmarknadspriset på orensad bomull bestämmas för
en produkt med vissa egenskaper och med hänsyn till de
mest fördelaktiga anbuden och prisnoteringarna på

(3)

Tillämpningen av ovanstående kriterier innebär att
världsmarknadspriset på orensad bomull bör fastställas
på nedan angiven nivå.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Världsmarknadspriset på orensad bomull, som avses i artikel 4 i
förordning (EG) nr 1051/2001, fastställs till 24,119 EUR/
100 kg.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 11 september 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 10 september 2002.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

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

EGT L 148, 1.6.2001, s. 1.
EGT L 148, 1.6.2001, s. 3.
EGT L 210, 3.8.2001, s. 10.
EGT L 223, 20.8.2002, s. 3.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1611/2002
av den 10 september 2002
om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1260/2001 av
den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av
marknaden för socker (1), ändrad genom kommissionens
förordning (EG) nr 680/2002 (2),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1423/95
av den 23 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för import av
produkter inom sockersektorn med undantag av melass (3),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 624/98 (4), särskilt
andra stycket i artikel 1.2 och artikel 3.1 i denna, och
av följande skäl:
(1)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för
import av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar
fastställs genom kommissionens förordning (EG)

nr 1153/2002 (5), senast ändrad genom förordning (EG)
nr 1599/2002 (6).
(2)

I enlighet med de regler och villkor för fastställande som
anges i förordning (EG) nr 1423/95 medför de uppgifter
som kommissionen har kännedom om att de belopp
som nu är i kraft bör ändras enligt bilagan till den här
förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av
de produkter som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 1423/
95 skall vara de som anges i bilagan.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 11 september 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 10 september 2002.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

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

EGT L 178, 30.6.2001, s. 1.
EGT L 104, 20.4.2002, s. 26.
EGT L 141, 24.6.1995, s. 16.
EGT L 85, 20.3.1998, s. 5.

(5) EGT L 170, 29.6.2002, s. 27.
(6) EGT L 240, 7.9.2002, s. 43.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 10 september 2002 om ändring av de representativa priser och de
tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vitsocker, råsocker och produkter enligt KN-nummer
1702 90 99
(EUR)
KN-nummer

Representativt pris per
100 kg nettovikt
av produkten i fråga

Tilläggsbelopp per 100 kg
nettovikt
av produkten i fråga

1701 11 10 (1)
1701 11 90 (1)
1701 12 10 (1)
1701 12 90 (1)
1701 91 00 (2)
1701 99 10 (2)
1701 99 90 (2)
1702 90 99 (3)

18,41
18,41
18,41
18,41
22,66
22,66
22,66
0,23

7,10
13,06
6,91
12,54
14,54
9,38
9,38
0,41

(1) Fastställande för den standardkvalitet som definieras i bilaga I, punkt II i rådets förordning (EG) nr 1260/2001 (EGT L 178, 30.6.2001, s. 1).
(2) Fastställande för den standardkvalitet som definieras i bilaga I, punkt I i rådets förordning (EG) nr 1260/2001 (EGT L 178, 30.6.2001, s. 1).
(3) Fastställande per 1 % sackarosinnehåll.
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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2002/61/EG
av den 19 juli 2002
om ändring för nittonde gången av rådets direktiv 76/769/EEG om begränsning av användning och
utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (azofärger)
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR
ANTAGIT DETTA DIREKTIV

direktiv 76/769/EEG. Detta bör gälla under en
övergångsperiod fram till den 1 januari 2005 om
aminerna avges via rester från tidigare färgning av
samma fibrer. Detta kommer att möjliggöra återanvändning av textilier, vilket generellt sett är gynnsamt för
miljön.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 95 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag (1),
med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs
yttrande (2),

(7)

Tillämpningen av detta direktiv kräver harmoniserade
analysmetoder. Kommissionen bör fastställa sådana
metoder i enlighet med artikel 2a i direktiv 76/769/EEG.
Analysmetoderna bör företrädesvis utarbetas på europeisk nivå, om så är lämpligt av Europeiska standardiseringskommittén (CEN).

(8)

Mot bakgrund av nya vetenskapliga rön bör analysmetoderna ses över, inbegripet metoder för att analysera 4aminoazobensen.

(9)

Mot bakgrund av nya vetenskapliga rön bör bestämmelserna om vissa azofärger ses över, särskilt när det gäller
behovet av att inbegripa andra material som inte
omfattas av detta direktiv och andra aromatiska aminer.
Särskild uppmärksamhet bör ägnas eventuella risker för
barn.

(10)

Detta direktiv påverkar inte tillämpningen av gemenskapens lagstiftning om minimikrav för arbetarskydd i
rådets direktiv 89/391/EEG (5) och i särdirektiv som
grundas på det direktivet, i synnerhet rådets direktiv 90/
394/EEG (6) och Europaparlamentets och rådets direktiv
98/24/EG (7).

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (3), och
av följande skäl:
(1)

Arbetet med att upprätta den inre marknaden bör stegvis
förbättra livskvaliteten samt hälso- och konsumentskyddet. Åtgärderna i detta direktiv säkerställer en hög
hälso- och konsumentskyddsnivå.

(2)

Textilier och läderartiklar som innehåller vissa
azofärgämnen kan avge arylaminer som kan innebära
risk för cancer.

(3)

Fullbordandet av den inre marknaden och dess funktion
påverkas av att vissa medlemsstater redan har begränsat
eller planerat att begränsa användningen av azofärgade
textilier och läderartiklar. Det är därför nödvändigt att
tillnärma medlemsstaternas lagstiftning på detta område,
och bilaga I till rådets direktiv 76/769/EEG av den 27 juli
1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och
andra författningar om begränsning av användning och
utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och
preparat (beredningar) (4) måste därför ändras.

(4)

(5)

(6)

Vetenskapliga kommittén för toxicitet, ekotoxicitet
miljö har efter det att kommissionen samrått med
bekräftat att cancerrisken som orsakas av textilier
läderartiklar som färgats med vissa azofärgämnen
anledning till oro.

och
den
och
ger

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För att skydda människors hälsa bör användning av
farliga azofärgämnen och utsläppande på marknaden av
vissa artiklar som färgats med sådana färgämnen
förbjudas.

Bilaga I till direktiv 76/769/EEG ändras härmed i enlighet med
bilagan till det här direktivet.

För textilier som framställts av återanvända fibrer bör en
maximikoncentration på 70 ppm tillämpas för de
aminer som är förtecknade i punkt 43 i tillägget till

Artikel 2

(1) EGT C 89 E, 28.3.2000, s. 67 och
EGT C 96 E, 27.3.2001, s. 269.
(2) EGT C 204, 18.7.2000, s. 90.
(3) Europaparlamentets yttrande av den 7 september 2000 (EGT C 135,
7.5.2001, s. 257), rådets gemensamma ståndpunkt av den 18
februari 2002 (EGT C 119 E, 22.5.2002, s. 7) och Europaparlamentets beslut av den 11 juni 2002 (ännu ej offentliggjort i EGT).
4
( ) EGT L 262, 27.9.1976, s. 201. Direktivet senast ändrat genom
kommissionens direktiv 2001/91/EG (EGT L 286, 30.10.2001, s.
27).

Kommissionen skall i enlighet med förfarandet i artikel 2a i
direktiv 76/769/EEG anta analysmetoder för tillämpning av
punkt 43 i bilaga I till det direktivet.
(5) EGT L 183, 29.6.1989, s. 1.
(6) EGT L 196, 26.7.1990, s. 1. Direktivet senast ändrat genom rådets
direktiv 1999/38/EG (EGT L 138, 1.6.1999, s. 66).
(7) EGT L 131, 5.5.1998, s. 11.
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Artikel 3
1.
Medlemsstaterna skall anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för
att följa detta direktiv senast 11 september 2003. De skall genast underrätta kommissionen om detta.
De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med 11 september 2003.
2.
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller
åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras
skall varje medlemsstat själv utfärda.
Artikel 4
Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Artikel 5
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 19 juli 2002.
På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

P. COX

T. PEDERSEN

Ordförande

Ordförande

11.9.2002

11.9.2002
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BILAGA
Bilaga I till direktiv 76/769/EEG ändras på följande sätt:
1. Följande punkt skall läggas till:
”43. Azofärger

1. Azofärgämnen som genom reduktiv avspjälkning av en eller flera azogrupper kan avge
en eller flera av de aromatiska aminer som förtecknas i tillägget, i urskiljbara koncentrationer, dvs. som överstiger 30 ppm i de färdiga artiklarna eller deras färgade delar enligt
den analysmetod som fastställts enligt artikel 2a i detta direktiv, får inte användas i
textilier och läderartiklar som kan komma i direkt kontakt med människors hud eller
munhåla under längre tid, exempelvis följande:
— Kläder, sängkläder, handdukar, postischer, peruker, hattar, blöjor och andra hygienartiklar, sovsäckar.
— Skodon, handskar, klockarmband, handväskor, portmonnäer/plånböcker, portföljer,
överdragsklädsel för stolar, värdepåsar som bärs runt halsen.
— Leksaker av textilier eller av läder och leksaker som inbegriper delar av textilier eller
läder.
— Garn och tyger som är avsedda att användas av slutkonsumenten.
2. De textilier och läderartiklar som avses i punkt 1 får inte släppas ut på marknaden om
de inte uppfyller kraven i den punkten.
Fram till den 1 januari 2005 skall denna bestämmelse undantagsvis inte gälla för
textilier framställda av återanvända fibrer om aminerna avges från rester som härrör
från tidigare färgningar av samma fibrer och om aminerna i förteckningen avges i
koncentrationer under 70 ppm.
3. Senast den 11 september 2005 skall kommissionen se över bestämmelserna om
azofärger mot bakgrund av nya vetenskapliga rön.”

2. Följande punkt skall läggas till i tillägget:
”Punkt 43 – Azofärger
Förteckning över aromatiska aminer

CAS-nummer

Indexnummer

EG-nummer

Ämne

1

92-67-1

612-072-00-6

202-177-1

bifenyl-4-ylamin
4-aminobifenyl
xenylamin

2

92-87-5

612-042-00-2

202-199-1

benzidin

3

95-69-2

202-441-6

4-klor-o-toluidin

4

91-59-8

612-022-00-3

202-080-4

2-naftylamin

5

97-56-3

611-006-00-3

202-591-2

o-aminoazotoluen
4-amino-2',3-dimetylazobensen
4-o-tolylazo-o-toluidin

6

99-55-8

202-765-8

5-nitro-o-toluidin

7

106-47-8

203-401-0

4-kloranilin

8

615-05-4

210-406-1

4-metoxi-m-fenylendiamin

9

101-77-9

202-974-4

4,4'-metylendianilin
4,4'-diaminodifenylmetan

612-137-00-9

612-051-00-1
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CAS-nummer

Indexnummer

EG-nummer

11.9.2002

Ämne

10

91-94-1

612-068-00-4

202-109-0

3,3'-diklorbenzidin
3,3'-diklorbifenyl-4,4'-ylendiamin

11

119-90-4

612-036-00-X

204-355-4

3,3'-dimetoxybenzidin
o-dianisidin

12

119-93-7

612-041-00-7

204-358-0

3,3'-dimetylbenzidin
4,4'-bis-o-toluidin

13

838-88-0

612-085-00-7

212-658-8

4,4'-metylendi-o-toluidin

14

120-71-8

204-419-1

6-metoxi-m-toluidin
p-kresidin

15

101-14-4

202-918-9

4,4'-metylen-bis-(2-klor-anilin)
2,2'-diklor-4,4'-metylen-dianilin

16

101-80-4

202-977-0

4,4'-oxydianilin

17

139-65-1

205-370-9

4,4'-tiodianilin

18

95-53-4

612-091-00-X

202-429-0

o-toluidin
2-aminotoluen

19

95-80-7

612-099-00-3

202-453-1

4-metyl-m-fenylendiamin

20

137-17-7

205-282-0

2,4,5-trimetylanilin

21

90-04-0

612-035-00-4

201-963-1

o-anisidin
2-metoxianilin

22

60-09-3

611-008-00-4

200-453-6

4-aminoazobensen”

612-078-00-9

11.9.2002
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II
(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUT
av den 10 september 2002
om ändring av beslut 98/676/EG vad gäller fluazolat
[delgivet med nr K(2002) 3324]
(Text av betydelse för EES)

(2002/748/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

dess nedbrytningsprodukter. Dokumentationen
följaktligen inte längre anses som fullständig.
(5)

Det ansökande företaget har informerat Förenade kungariket och kommissionen om att det har för avsikt att inte
längre stödja den pågående utvärderingen eller lämna
ytterligare uppgifter om det verksamma ämnet och dess
nedbrytningsprodukter. Följaktligen står det klart att
dokumentationen inte kommer att bli fullständig och att
det inte blir möjligt för Förenade kungariket att utarbeta
en utvärderande rapport om fluazolat och skicka ut den
till kommissionen och de övriga medlemsstaterna.
Möjligheten att provisoriskt godkänna fluazolat bör
därför återkallas.

(6)

Någon övergångsperiod under vilken befintliga lager av
växtskyddsmedel som
innehåller
fluazolat
får
omhändertas, lagras, släppas ut på marknaden och
användas är inte nödvändig eftersom ingen av medlemsstaterna har beviljat provisoriskt godkännande för detta
verksamma ämne.

(7)

Beslut 98/676/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

Den åtgärd som föreskrivs i detta beslut är förenlig med
yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan
och djurhälsa.

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli
1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1),
senast ändrat genom kommissionens direktiv 2002/37/EG (2),
särskilt artikel 6.3 i detta, och
av följande skäl:
(1)

(2)

I enlighet med artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG mottog
Förenade kungariket den 29 september 1997 en ansökan
från Twinagro Ltd om införande av det verksamma
ämnet fluazolat i bilaga I till direktiv 91/414/EEG.
Genom kommissionens beslut 98/676/EG (3) bekräftades
efter en första genomgång att dokumentationen var ”fullständig”, dvs. i princip kunde anses uppfylla uppgiftskraven i bilagorna II och III till direktiv 91/414/EEG.

(3)

Medlemsstaterna fick därigenom möjlighet att provisoriskt godkänna växtskyddsmedel som innehåller fluazolat
i enlighet med artikel 8.1 i direktiv 91/414/EEG. Ingen
medlemsstat har använt sig av denna möjlighet.

(4)

Förenade kungariket har i sin egenskap av rapporterande
medlemsstat meddelat kommissionen att en noggrann
granskning av dokumentationen visade att flera ytterligare uppgifter som krävs enligt bilagorna II och III till
direktiv 91/414/EEG fortfarande fattades, särskilt när det
gäller det verksamma ämnets nedbrytning i miljön och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
(1) EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.
(2) EGT L 117, 4.5.2002, s. 10.
(3) EGT L 317, 26.11.1998, s. 47.

kan

Artikel 1.4 i beslut 98/676/EG skall utgå.
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Artikel 2
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 10 september 2002.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen

