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I
(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1780/2002
av den 7 oktober 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,
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 8 oktober 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 7 oktober 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 7 oktober 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
060
096
999
052
999
052
999
052
388
524
528
999
052
064
400
999
096
388
400
512
804
999
052
388
999

43,1
93,0
38,8
58,3
103,8
103,8
84,9
84,9
71,9
67,6
60,0
53,8
63,3
110,2
124,7
203,8
146,2
41,3
73,0
116,2
85,1
70,3
77,2
97,0
70,5
83,8

0707 00 05
0709 90 70
0805 50 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(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 1781/2002
av den 7 oktober 2002
om rättelse av förordning (EG) nr 936/97 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för färskt,
kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet samt fryst buffelkött
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den
17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (1), senast ändrad genom kommissionens
förordning (EG) nr 2345/2001 (2), särskilt artikel 32.1 i denna,
och
av följande skäl:
(1)

Det har insmugit sig ett fel i de tyska, nederländska och
danska versionerna av artikel 2 g andra stycket i
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 (3), senast ändrad genom förordning (EG)
nr 1524/2002 (4). En rättelse bör därför göras i de tyska,
nederländska och danska versionerna av ovannämnda
bestämmelse.

(2)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
I artikel 2 g andra stycket i förordning (EG) nr 936/97 skall
med ordet ”stutar” avses följande:
(Avser endast de tyska, nederländska och danska versionerna.)
Artikel 2
Denna förordning 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 7 oktober 2002.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT L 160, 26.6.1999, s. 21.
EGT L 315, 1.12.2001, s. 29.
EGT L 137, 28.5.1997, s. 10.
EGT L 229, 27.8.2002, s. 7.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1782/2002
av den 7 oktober 2002
om ändring av förordning (EG) nr 884/2001 om tillämpningsföreskrifter för följedokument vid
transport av vinprodukter och för register som skall föras inom vinsektorn
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

transporter som påbörjas och avslutas på dessa medlemsstaters territorier.
(5)

Med tanke på de tekniska svårigheter som de små producenterna har stött på vid anpassningen till en ny
måttenhet, är det lämpligt att förlänga undantaget och
tillåta de berörda medlemsstaterna att ange en druvmusts
densitet i Oechsle-grader i följedokument vid transporter
av druvmust som påbörjas och avslutas på deras territorium utan att passera genom en annan medlemsstat eller
ett tredje land.
De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för vin.

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den
17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr
2585/2001 (2), särskilt artikel 70.3 i denna, och
av följande skäl:
(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 884/2001 (3)
fastställs tillämpningsföreskrifterna för följedokument vid
transport av vinprodukter.

(6)

(2)

Enligt artikel 18.1 i förordning (EG) nr 884/2001 får
medlemsstaterna införa kompletterande eller särskilda
bestämmelser för de berörda produkterna som är i
omsättning på deras område.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

(3)

(4)

Enligt artikel 18.1 d kan under en övergångsperiod, som
löper ut den 31 juli 2002, uppgifter om en druvmusts
densitet ersättas med uppgifter om densiteten uttryckt i
Oechsle-grader.
Denna måttenhet används traditionellt av producenter
och aktörer inom vinsektorn i vissa medlemsstater vid
övervakningen av vinframställning. Den ersätter
uppgifter om en druvmusts densitet i följedokument vid

Artikel 1
I artikel 18.1 d i förordning (EG) nr 884/2001 skall ”den 31 juli
2002” ersättas med ”den 31 juli 2010”.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 augusti 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 7 oktober 2002.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 179, 14.7.1999, s. 1.
(2) EGT L 345, 29.12.2001, s. 10.
(3) EGT L 128, 10.5.2001, s. 32.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1783/2002
av den 7 oktober 2002
om faställande av koefficienter som är tillämpliga på spannmål som exporteras i form av Irish
whiskey under perioden 2002/2003
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(2)

Enligt artikel 10 i protokoll nr 3 till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (3), får inte bidrag
beviljas för export till Liechtenstein, Island och Norge.
Enligt artikel 7.2 i förordning (EEG) nr 2825/93 skall
därför hänsyn tas till detta vid beräkningen av koefficienten för perioden 2002/2003.

(3)

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

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av kommmissionens förordning (EEG) nr 2825/
93 av den 15 oktober 1993 om tillämpningsföreskrifter för
rådets förordning (EEG) nr 1766/92 avseende fastställandet och
beviljandet av justerade exportbidrag för spannmål som exporteras i form av vissa spritdrycker (1), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1633/2000 (2), särskilt artikel 5 i denna, och
av följande skäl:
(1)

I artikel 4.1 i förordning (EEG) nr 2825/93 föreskrivs att
de kvantiteter spannmål som berättigar till exportbidraget skall vara de kvantiteter som ställs under kontroll
och som destilleras, viktade med en koefficient som skall
fastställas årligen för varje berörd medlemsstat. Den koefficienten uttrycker förhållandet mellan de totala kvantiteter som exporteras och de totala kvantiteter som
saluförs av berörda spritdrycken på grundval av den
utveckling som har observerats för dessa kvantiteter
under det antal år som motsvarar den genomsnittliga
lagrinstiden för spritdrycken i fråga. På grundval av de
uppgifter som Irland lämnat för perioden 1 januari – 31
december 2001, var den genomsnittliga lagringstiden för
Irish whiskey fem år under 2001. Koefficienterna för
perioden från och med den 1 oktober 2002 till och med
den 30 september 2003 bör därför fastställas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
För perioden från och med den 1 oktober 2002 till och med
den 30 september 2003 skall de koefficienter som föreskrivs i
artikel 4 i förordning (EEG) nr 2825/93 och som tillämpas på
spannmål som används på Irland för att framställa Irish whiskey
vara de som anges i bilagan.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 oktober 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 7 oktober 2002.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 258, 16.10.1993, s. 6.
(2) EGT L 187, 26.7.2000, s. 29.

(3) EGT L 1, 3.1.1994, s. 1.
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BILAGA
Koefficienter som används på Irland
Tillämpliga koefficienter
Tillämpningsperiod

Från och med den 1 oktober 2002 till och med den
30 september 2003
(1) Inbegripet korn som förädlas till malt.

för korn som används för
framställning av Irish whiskey,
kategori B (1)

för korn som används för
framställning av Irish whiskey,
kategori A

0,296

0,454
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1784/2002
av den 7 oktober 2002
om fastställande av koefficienter som är tillämpliga på spannmål som exporteras i form av Scotch
whisky under perioden 2002/2003
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(2)

Enligt artikel 10 i protokoll nr 3 till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (3), får inte bidrag
beviljas för export till Liechtenstein, Island och Norge.
Enligt artikel 7.2 i förordning (EEG) nr 2825/93 skall
därför hänsyn tas till detta vid beräkningen av koefficienten för 2002/2003.

(3)

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

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av kommmissionens förordning (EEG) nr 2825/
93 av den 15 oktober 1993 om tillämpningsföreskrifter för
rådets förordning (EEG) nr 1766/92 avseende fastställandet och
beviljandet av justerade exportbidrag för spannmål som exporteras i form av vissa spritdrycker (1), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1633/2000 (2), särskilt artikel 5 i denna, och
av följande skäl:
(1)

I artikel 4.1 i förordning (EEG) nr 2825/93 föreskrivs att
de kvantiteter spannmål som berättigar till exportbidraget skall vara de kvantiteter som ställs under kontroll
och som destilleras, viktade med en koefficient som skall
fastställas årligen för varje berörd medlemsstat. Koefficienten skall uttrycka förhållandet mellan de totala kvantiteter som exporteras och de totala kvantiteter som
saluförs av berörda spritdrycker, på grundval av den
utveckling som har observerats för de kvantiteterna
under det antal år som motsvarar lagringstiden i medeltal
för spritdrycken i fråga. På grundval av upplysningar
lämnade av Förenade konungariket Storbritannien och
Nordirland under perioden från och med den 1 januari
till och med den 31 december 2001, var lagringstiden i
medeltal under 2001 sju år för Scotch whisky. Koefficienterna för perioden från och med den 1 oktober
2002 till och med den 30 september 2003 bör därför
fastställas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
För perioden från och med den 1 oktober 2002 till och med
den 30 september 2003 skall den koefficient som avses i artikel
4 i förordning (EEG) nr 2825/93 och som tillämpas för de
spannmålsslag som används inom Förenade kungariket för att
framställa Scotch whisky fastställas så som anges i bilagan.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 oktober 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 7 oktober 2002.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 258, 16.10.1993, s. 6.
(2) EGT L 187, 26.7.2000, s. 29.

(3) EGT L 1, 3.1.1994, s. 1.
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BILAGA
Koefficienter som används inom Förenade kungariket
Tillämpliga koefficienter
Tillämpningsperiod

Från och med den 1 oktober 2002 till och med den 30
september 2003

för korn ombearbetat till malt
som används för framställning av
malt whisky

för korn som används för framställning av korn whisky

0,649

0,525
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1785/2002
av den 7 oktober 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 22,374 EUR/
100 kg.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 8 oktober 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 7 oktober 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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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2002/74/EG
av den 23 september 2002
om ändring av rådets direktiv 80/987/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om
skydd för arbetstagarna vid arbetsgivarens insolvens
(Text av betydelse för EES)
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR
ANTAGIT DETTA DIREKTIV

(5)

För att säkerställa ett rättvist skydd för de berörda arbetstagarna bör man anpassa definitionen av insolvens till
den nya utvecklingen av lagstiftningen i medlemsstaterna
på detta område och genom detta begrepp även avse
andra insolvensförfaranden än likvidationsförfaranden. I
syfte att fastställa garantiinstitutionens betalningsskyldighet bör medlemsstaterna i detta sammanhang ha
möjlighet att föreskriva att en insolvenssituation som
leder till flera insolvensförfaranden skall hanteras som
om det gällde ett enda insolvensförfarande.

(6)

Det bör säkerställas att de arbetstagare som avses i rådets
direktiv 97/81/EG av den 15 december 1997 om ramavtalet om deltidsarbete undertecknat av UNICE, CEEP och
EFS (5), rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999
om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS,
UNICE och CEEP (6) och rådets direktiv 91/383/EEG av
den 25 juni 1991 om komplettering av åtgärderna för
att främja förbättringar av säkerhet och hälsa på arbetsplatsen
för
arbetstagare
med
tidsbegränsat
anställningsförhållande eller tillfälligt anställningsförhållande (7) inte utesluts från tillämpningsområdet för detta
direktiv.

(7)

För att tillgodose arbetstagarnas rättssäkerhet när företag
som bedriver verksamhet i flera medlemsstater blir insolventa och för att trygga arbetstagarnas rättigheter i
enlighet med domstolens rättspraxis, är det nödvändigt
att införa bestämmelser som uttryckligen fastställer
vilken institution som är behörig att betala de utestående
fordringarna till arbetstagarna i dessa fall och som
fastställer målet för samarbetet mellan medlemsstaternas
behöriga myndigheter att snarast möjligt reglera arbetstagarnas utestående fordringar. Det är vidare nödvändigt
att föreskriva ett samarbete mellan behöriga administrativa myndigheter i medlemsstaterna för att se till att
bestämmelserna på detta område tillämpas på rätt sätt.

(8)

Medlemsstaterna kan införa begränsningar av garantiinstitutionernas ansvar. Begränsningarna bör vara förenliga
med direktivets sociala mål, och vid införandet av dessa
kan olika nivåer på fordringarna beaktas.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 137.2 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag (1),
med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs
yttrande (2),
efter att ha hört Regionkommittén,
i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (3), och
av följande skäl:
(1)

I punkt 7 i gemenskapens stadga om grundläggande
sociala rättigheter för arbetstagare, som antogs den 9
december 1989, föreskrivs att förverkligandet av den
inre marknaden måste leda till att levnad- och arbetsvillkoren för arbetstagare inom Europeiska gemenskapen
förbättras samt att förbättringen, där så behövs, även
måste medföra att vissa aspekter av anställningsreglerna
utvecklas, såsom förfaranden vid kollektiva uppsägningar
och konkurser.

(2)

Direktiv 80/987/EEG (4) syftar till att garantera arbetstagarna ett minimiskydd vid arbetsgivarens insolvens. För
detta ändamål är alla medlemsstater skyldiga att inrätta
en institution som säkerställer att de berörda arbetstagarna får betalt för sina utestående fordringar.

(3)

Rättsutvecklingen i medlemsstaterna avseende insolvens
samt utvecklingen av den inre marknaden kräver en
anpassning av vissa bestämmelser i ovannämnda
direktiv.

(4)

Av rättssäkerhetsskäl och för ökad insyn krävs dessutom
preciseringar när det gäller tillämpningsområdet för och
vissa definitioner i direktiv 80/987/EEG. Det är bl.a.
lämpligt att i artikeldelen i direktivet precisera de möjligheter medlemsstaterna har att utesluta vissa kategorier,
och som en följd därav upphäva bilagan till direktivet.

(1) EGT C 154 E, 29.5.2001, s. 109.
(2) EGT C 221, 7.8.2001, s. 110.
(3) Europaparlamentets yttrande av den 29 november 2001 (ännu ej
offentliggjort i EGT), rådets gemensamma ståndpunkt av den 18
februari 2002 (EGT C 119 E, 22.5.2002, s. 1) och Europaparlamentets beslut av den 14 maj 2002 (ännu ej offentliggjort i EGT). Rådets
beslut av den 27 juni 2002.
4
( ) EGT L 283, 28.10.1980, s. 23. Direktivet senast ändrat genom
1994 års anslutningsakt.

(5) EGT L 14, 20.1.1998, s. 9. Direktivet senast ändrat genom direktiv
98/23/EG (EGT L 131, 5.5.1998, s. 10).
(6) EGT L 175, 10.7.1999, s. 43.
(7) EGT L 206, 29.7.1991, s. 19.
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För att underlätta fastställandet av insolvensförfaranden
bl.a. i gränsöverskridande situationer bör det föreskrivas
att medlemsstaterna skall informera kommissionen och
övriga medlemsstater om de typer av insolvensförfaranden som ger anledning till åtgärd från garantiinstitutionen.

(9)

(10)

Direktiv 80/987/EEG bör därför ändras i enlighet med
detta.

(11)

Eftersom målet för den föreslagna åtgärden, nämligen att
ändra vissa bestämmelser i direktiv 80/987/EEG med
anledning av att de verksamheter som bedrivs av
företagen inom gemenskapen har förändrats, inte i
tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna
och de därför bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan
gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv
inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta
mål.

(12)

Kommissionen bör för Europaparlamentet och rådet
lägga fram en rapport om genomförandet och tillämpningen av detta direktiv, särskilt med avseende på de nya
anställningsformer som uppkommer i medlemsstaterna.

L 270/11

b) Fiskare som avlönas separat.
Artikel 2
1.
I detta direktiv skall en arbetsgivare anses vara insolvent när en ansökan har inlämnats om att inleda ett kollektivt förfarande som grundas på arbetsgivarens insolvens i
enlighet med respektive medlemsstats lagar och andra
författningar och som innebär att arbetsgivarens tillgångar
helt eller delvis tas i anspråk och att en förvaltare eller en
person som utövar en liknande funktion utses, samt när den
myndighet som är behörig enligt dessa lagar och andra
författningar
a) har beslutat att inleda ett förfarande, eller
b) har fastställt att arbetsgivarens företag eller verksamheter
definitivt har upphört och att befintliga tillgångar är
otillräckliga för att motivera att förfarandet inleds.
2.
Detta direktiv påverkar inte den definition som följer
av nationell rätt beträffande termerna arbetstagare, arbetsgivare, lön, omedelbar rätt till och framtida rätt till.
Medlemsstaterna får från tillämpningsområdet för detta
direktiv emellertid inte utesluta

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

a) deltidsanställda i den mening som avses i direktiv 97/81/
EG,

Artikel 1

b) visstidsanställda i den mening som avses i direktiv 1999/
70/EG,

Direktiv 80/987/EEG ändras på följande sätt:
1. Titeln skall ersättas med följande text:
”Rådets direktiv 80/987/EEG av den 20 oktober 1980 om
skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens.”.
2. Avsnitt I skall ersättas med följande text:

c) arbetstagare med ett tillfälligt anställningsförhållande i
den mening som avses i artikel 1.2 i direktiv 91/383/
EEG.
3.
Medlemsstaterna får inte göra arbetstagarnas rätt enligt
detta direktiv beroende av en minsta kvalifikationsperiod
avseende anställningsavtal eller anställningsförhållande.

”AVSNITT I

Tillämpningsområde och definitioner
Artikel 1
1.
Detta direktiv skall tillämpas på fordringar som arbetstagare på grund av anställningsavtal eller anställningsförhållanden har gentemot arbetsgivare som är att anse som insolventa enligt artikel 2.1.
2.
Medlemsstaterna får undantagsvis utesluta fordringar
från vissa kategorier av arbetstagare från tillämpningsområdet för detta direktiv om det finns andra former av garanti
som ger arbetstagarna ett skydd motsvarande det som följer
av detta direktiv.
3.
Medlemsstaterna får, om en sådan bestämmelse redan
finns i deras nationella lagstiftning, fortsätta att utesluta
följande kategorier från tillämpningsområdet för detta
direktiv:
a) Arbetstagare i hushållet som är anställda av en fysisk
person.

4.
Detta direktiv hindrar inte medlemsstaterna från att
utsträcka skyddet för arbetstagare till andra insolvenssituationer som fastställts genom andra förfaranden än de som
nämns i punkt 1 och som föreskrivs i nationell lagstiftning,
till exempel situationer där arbetsgivaren i praktiken inställt
betalningarna permanent.
Sådana förfaranden skall dock inte leda till ett krav på garantier för institutionerna i de övriga medlemsstaterna i sådana
fall som avses i avsnitt IIIa.”
3. Artiklarna 3 och 4 skall ersättas med följande text:
”Artikel 3
Medlemsstaterna skall, om inte annat följer av artikel 4, vidta
nödvändiga åtgärder för att tillförsäkra att garantiinstitutionerna säkerställer betalning av arbetstagarnas utestående
fordringar som grundar sig på anställningsavtal eller
anställningsförhållanden, inbegripet betalning av avgångsvederlag, förutsatt att nationell lagstiftning föreskriver det, när
anställningsförhållandet upphör.
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De utestående lönefordringar som garantiinstitutionen
övertar avser en period före och/eller, i förekommande fall,
efter ett datum som fastställts av medlemsstaterna.
Artikel 4
1.
Medlemsstaterna får välja att begränsa garantiinstitutionernas betalningsansvar enligt artikel 3.
2.
Om medlemsstaterna utnyttjar valmöjligheten enligt
punkt 1, skall de fastställa den period för vilken garantiinstitutionen skall betala utestående fordringar. Denna period får
dock inte vara kortare än en period som omfattar lönen för
de tre senaste månaderna av anställningsförhållandet före
och/eller efter det datum som avses i artikel 3. Medlemsstaterna får bestämma att denna minimiperiod på tre månader
skall infalla under en referensperiod som inte får vara
kortare än sex månader.
De medlemsstater som föreskriver en referensperiod på
minst arton månader får begränsa den period för vilken
garantiinstitutionen skall betala de utestående fordringarna
till åtta veckor. I sådana fall skall de för arbetstagarna mest
fördelaktiga perioderna användas vid beräkningen av minimiperioden.
3.
Medlemsstaterna får dessutom fritt sätta övre gränser
för garantiinstitutionens utbetalningar. Dessa gränser får inte
vara lägre än en tröskel som är socialt förenlig med detta
direktivs sociala målsättning.
Om medlemsstaterna utnyttjar denna valmöjlighet, skall de
till kommissionen meddela vilka metoder de använder för
att sätta denna övre gräns.”
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garantiinstitutioner som omnämns i artikel 3, vilket bland
annat gör det möjligt att upplysa den behöriga garantiinstitutionen om arbetstagarnas utestående fordringar.
2.
Medlemsstaterna skall till kommissionen och de andra
medlemsstaterna lämna uppgifter om adress och telefon till
sina behöriga administrativa myndigheter och/eller sina
garantiinstitutioner. Kommissionen skall göra dessa upplysningar tillgängliga för allmänheten.”
5. I artikel 9 skall följande stycke läggas till:
”Genomförandet av detta direktiv får under inga omständigheter utgöra skäl för att försämra den existerande situationen i medlemsstaterna och den allmänna skyddsnivån för
arbetstagare inom det område som direktivet omfattar.”
6. I artikel 10 skall följande punkt läggas till:
”c) vägra att ta på sig eller begränsa den betalningsskyldighet som avses i artikel 3 eller den garanterade förpliktelse som avses i artikel 7 i de fall då arbetstagaren
ensam eller tillsammans med nära anförvanter var ägare
till en väsentlig del av arbetsgivarens företag eller verksamhet och hade ett betydande inflytande över verksamheten.”
7. Följande artikel skall läggas till:
”Artikel 10a

4. Följande avsnitt skall läggas till:
”AVSNITT IIIa

Bestämmelser om gränsöverskridande situationer
Artikel 8a
1.
När ett företag som är verksamt på minst två
medlemsstaters territorium är insolvent i den mening som
avses i artikel 2.1, skall institutionen i den medlemsstat på
vilkens territorium arbetstagarna normalt utför eller utförde
sitt arbete vara behörig institution för betalningen av utestående fordringar till arbetstagarna.
2.
Omfattningen av arbetstagarnas rättigheter skall
fastställas i den lagstiftning som gäller för den behöriga
garantiinstitutionen.
3.
Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för
att säkerställa att, i de fall som avses i punkt 1, de beslut
som fattas inom ramen för ett insolvensförfarande enligt
artikel 2.1 som inletts i en annan medlemsstat beaktas för
att fastställa arbetsgivarens insolvens i den mening som
avses i detta direktiv.

Medlemsstaterna skall till kommissionen och de övriga
medlemsstaterna anmäla de typer av nationella insolvensförfaranden som omfattas av direktivets tillämpningsområde
samt alla ändringar av dessa. Kommissionen skall offentliggöra dessa anmälningar i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.”
8. Bilagan skall utgå.

Artikel 2
1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra
författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv före
den 8 oktober 2005. De skall genast underrätta kommissionen
om detta.
Medlemsstaterna skall tillämpa de bestämmelser som avses i
första stycket på alla former av insolvens som drabbar en
arbetsgivare efter den dag då dessa bestämmelser har trätt i
kraft.

Artikel 8b
1.
För att genomföra artikel 8a skall medlemsstaterna
föreskriva om utbyte av relevant information mellan de
behöriga administrativa myndigheterna och/eller mellan de

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

L 270/13
Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Artikel 3
Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i
Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Artikel 4
Senast den 8 oktober 2010 skall kommissionen för Europaparlamentet och rådet lägga fram en rapport om genomförandet
och tillämpningen av detta direktiv i medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 23 september 2002.
På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

P. COX

M. FISCHER BOEL

Ordförande

Ordförande
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II
(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE
av den 26 september 2002
om minimistandarder för Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna vid genomförandet av penningpolitiska transaktioner, valutatransaktioner med ECB:s valutareserver och vid
förvaltningen av ECB:s reservtillgångar
(ECB/2002/6)
(2002/777/EG)
EUROPEISKA CENTRALBANKENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
RIKTLINJE

(3)

Enligt artikel 38.1 i stadgan skall ledamöterna av de
beslutande organen och personalen i ECB och de nationella centralbankerna även sedan deras uppdrag har
upphört vara förpliktade att inte lämna ut upplysningar
som omfattas av tystnadsplikt.

(4)

ECB-rådets medlemmar har vid sitt möte den 16 maj
2002 enats om ett Memorandum of Understanding
rörande denna typ av frågor (3).

(5)

I enlighet med artiklarna 12.1 och artiklarna 14.3 i
stadgan utgör ECB:s riktlinjer en integrerad del av
gemenskapsrätten.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 105.2 första, andra och tredje
strecksatserna i detta,
med beaktande av artiklarna 12.1 och artiklarna 14.3 i Stadgan
för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken i förening med artikel 3.1 första, andra och tredje
strecksatserna, artiklarna 18.2 och artiklarna 30.6 i denna, och
av följande skäl:
(1)

(2)

Enligt fördragets artikel 105.2, första, andra och tredje
strecksatserna, skall ECBS (Europeiska centralbankssystemet) grundläggande uppgifter bl.a. vara att utforma
och genomföra gemenskapens monetära politik,
genomföra valutatransaktioner enligt bestämmelserna i
artikel 111 i fördraget och inneha och förvalta medlemsstaternas officiella valutareserver.
Europeiska centralbanken (ECB) anser att det är viktigt
att både ECB och de deltagande medlemsstaternas nationella centralbanker tillämpar vissa minimistandarder när
det gäller i) genomförandet av penningpolitiska transaktioner, ii) genomförandet av valutatransaktioner med
ECB:s valutareserver, samt iii) vid förvaltningen av ECB:s
reservtillgångar i de fall då de nationella centralbankerna
agerar som befullmäktigade ombud för ECB i enlighet
med Europeiska centralbankens riktlinje ECB/2000/1 av
den 3 februari 2000 om de nationella centralbankernas
förvaltning av Europeiska centralbankens reservtillgångar
och den rättsliga dokumentationen för transaktioner som
gäller reservtillgångarna (1), senast ändrad genom riktlinje
ECB/2001/12 (2).

(1) EGT L 207, 17.8.2000, s. 24.
(2) EGT L 310, 28.11.2001, s. 31.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Minimistandarder för ECB och de nationella centralbankerna vid genomförandet av penningpolitiska transaktioner, valutatransaktioner med ECB:s valutareserver och
vid förvaltningen av ECB:s reservtillgångar
För sådan verksamhet som har ett samband med penningpolitiska transaktioner, valutatransaktioner som avser ECB:s valutareserver och med förvaltningen av ECB:s reservtillgångar skall
både ECB och de nationella centralbankerna säkerställa att deras
interna regler för sådan verksamhet och sådan förvaltning –
antingen dessa ges i form av en uppförandekodex, personalföreskrifter eller någon annan form av interna föreskrifter –
överensstämmer med nedanstående minimistandarder, med
beaktande av tillämpliga nationella lagar och praxis på arbetsmarknaden.
(3) EGT C 123, 24.5.2002, s. 9.
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1. RÄCKVIDD

ECB:s och de nationella centralbankernas interna föreskrifter
skall innehålla tvingande regler som säkerställer att ECB:s och
de nationella centralbankernas verksamhet som har ett samband
med penningpolitiska transaktioner, valutatransaktioner som
avser ECB:s valutareserver och förvaltningen av ECB:s reservtillgångar sker i överensstämmelse med dessa minimistandarder.
Reglerna i denna riktlinje skall gälla för
— ledamöterna i ECB:s direktion, utom när de fullgör sina
uppgifter som medlemmar av ECB-rådet,
— ledamöterna i de nationella centralbankernas beslutande
organ, utom medlemmar av ECB-rådet (eller deras ersättare,
som utses i enlighet med artikel 4.4 i arbetsordningen för
Europeiska centralbanken) som fullgör sina uppgifter som
medlemmar i rådet,
— alla anställda hos ECB som deltar i verksamhet som har ett
samband med penningpolitiska transaktioner, med valutatransaktioner som avser ECB:s valutareserver och med
förvaltningen av ECB:s reservtillgångar,
— alla anställda hos de nationella centralbankerna som deltar i
verksamhet som har ett samband med penningpolitiska
transaktioner, med valutatransaktioner som avser ECB:s
valutareserver och med förvaltningen av ECB:s reservtillgångar.
(Ledamöter av ECB:s direktion och ledamöterna i de nationella
centralbankernas beslutande organ kallas nedan med ett samlat
begrepp för beslutande organ och de anställda kallas nedan
med ett samlat begrepp för anställda).
Dessa minimistandarder avses inte utesluta eller påverka
tillämpningen av andra längre gående regler som finns i ECB:s
eller de nationella centralbankernas interna föreskrifter och som
gäller för såväl anställda som beslutande organ. Dessa minimistandarder skall inte heller påverka tillämpningen av artikel
38.1 i stadgan.

2. LEDNINGENS TILLSYN ÖVER TRANSAKTIONER SOM GENOMFÖRS MED MOTPARTER PÅ MARKNADEN

Respektive banks ledning ansvarar för kontrollen av den verksamhet som bedrivs av de anställda som deltar i transaktioner
med motparter på marknaden. De befogenheter och åligganden
som gäller för marknadsoperatörernas och den biträdande
personalens arbete bör finnas klart angivna i skriftlig form.

3. UNDVIKANDE AV MÖJLIGA INTRESSEKONFLIKTER

Beslutande organ och anställda skall avstå från att delta som
part i ekonomiska eller finansiella transaktioner som kan äventyra deras oberoende eller opartiskhet.
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förmedlar intern sekretessbelagd information som de fått tillgång till på arbetsplatsen till tredje man. Beslutande organ och
anställda får inte heller använda intern information med
anknytning till ECBS, som de fått tillgång till på arbetsplatsen, i
någon form av privata finansiella transaktioner.
Med insiderhandel avses att en person genom sin befattning, sitt
yrke eller sina arbetsuppgifter har tillgång till viss information
av ett specifikt slag som kan vara av betydelse för penningpolitiska transaktioner, valutatransaktioner med ECB:s valutareserver och förvaltningen av ECB:s reservtillgångar innan den
offentliggörs och med full vetskap härom drar fördel av denna
information genom att för egen eller annans räkning, direkt
eller indirekt, köpa eller sälja tillgångar (inbegripet överlåtbara
värdepapper) eller rättigheter (inbegripet rättigheter enligt derivatavtal) till vilka den berörda informationen är nära knuten.
ECB och de nationella centralbankerna skall vidta ändamålsenliga åtgärder som gör det möjligt att kontrollera att finansiella
transaktioner som genomförs av beslutande organ och anställda
följer denna regel. Vidare skall dessa anordningar klart
begränsas till att gälla kontroll av sådana transaktioner som kan
vara av betydelse för penningpolitiska transaktioner,
valutatransaktioner med ECB:s valutareserver och förvaltningen
av ECB:s reservtillgångar. Sådana kontroller skall endast genomföras om vägande skäl föreligger.

5. REPRESENTATION OCH GÅVOR

Beslutande organ och anställda får inte begära gåvor eller någon
form av representationsförmåner från tredje man i samband
med genomförandet av penningpolitiska transaktioner, valutatransaktioner med ECB:s valutareserver och vid förvaltningen av
ECB:s reservtillgångar. Beslutande organ och anställda får inte
heller ta emot gåvor eller representationsförmåner till ett
ekonomiskt eller icke-ekonomiskt värde som överstiger vad
som är sedvanligt eller försumbart, om dessa kan äventyra deras
oberoende och opartiskhet.
Anställda bör åläggas att underrätta sina överordnade om eventuella försök från en motpart att erbjuda dem sådana gåvor eller
representationsförmåner.

Artikel 2
Ändringar i riktlinje ECB/2000/1
Artikel 3a och bilaga 4 i riktlinje ECB/2000/1 skall upphöra att
gälla.

Artikel 3
Uppföljning

Beslutande organ och anställda skall undvika alla situationer
som kan ge upphov till intressekonflikter.

4. FÖRBUD MOT INSIDERHANDEL

ECB och de nationella centralbankerna skall se till att beslutande organ och anställda inte bedriver insiderhandel eller

Senast den 15 oktober 2002 skall de nationella centralbankerna
lämna närmare uppgifter om de texter och åtgärder varigenom
de avser att följa denna riktlinje, om de ännu inte inkommit
med sådana uppgifter inom ramen för genomförandet av riktlinje ECB/2001/5 (1).
(1) EGT L 190, 12.7.2001, s. 26.
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Artikel 4
Slutbestämmelser
1.
Denna riktlinje riktar sig till de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har infört den
gemensamma valutan i enlighet med fördraget.
2.

Denna riktlinje träder i kraft den 30 november 2002.

3.

Denna riktlinje skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 26 september 2002.
För ECB-rådet
Willem F. DUISENBERG

Ordförande

