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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1850/2002
av den 17 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 18 oktober 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 17 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 17 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
096
204
999
052
999
052
999
052
388
524
528
999
052
064
400
999
388
400
404
512
800
804
999
052
999

85,3
29,0
87,4
67,2
96,3
96,3
82,0
82,0
58,2
75,3
54,4
51,6
59,9
106,1
135,5
203,3
148,3
88,3
84,0
91,9
93,8
179,7
95,4
105,5
90,5
90,5

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 1851/2002
av den 17 oktober 2002
om ändring av förordning (EG) nr 1080/2002 om inledandet av en stående anbudsinfordran för råg
som innehas av det tyska interventionsorganet för export till vissa tredje länder
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(2)

Förordning (EG) nr 1080/2002 bör således ändras avseende bestämmelseorterna för export.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(3)

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

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 artikel 5 i denna, och

Artikel 1

av följande skäl:
(1)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1080/
2002 (3) inleds en stående anbudsinfordran för råg som
innehas av det tyska interventionsorganet. Bestämmelseort för exporten är i samtliga fall tredje länder, med
undantag av zon VII enligt definitionen i bilagan till
förordning (EEG) nr 2145/92 (4), ändrad genom förordning (EG) nr 3304/94 (5), samt med undantag av Estland,
Litauen, Lettland, Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern,
Norge, Färöarna, Island, Ryssland, Vitryssland, Bosnien
och Hercegovina, Kroatien, Slovenien, det forna Jugoslaviens territorium utom Slovenien, Kroatien och Bosnien
och Hercegovina, Albanien, Rumänien, Bulgarien, Armenien, Georgien, Azerbajdzan, Moldavien, Ukraina,
Kazakstan, Kirgizistan, Uzbekistan, Tadzjikistan, Turkmenistan. Med hänsyn till att läget på de olika marknaderna
i tredje land skiljer sig åt bör bestämmelseorterna
Schweiz och Liechtenstein inte längre ingå bland de
bestämmelseorter som omfattas av anbudet.

Artikel 2.1 förordning (EG) nr 1080/2002 skall ersättas med
följande:
”1.
Anbudsinfordran skall omfatta en kvantitet på högst
1 000 000 ton råg som skall exporteras till tredje länder,
med undantag av de länder som anges under zon VII i
bilagan till förordning (EEG) nr 2145/92 och med undantag
av Schweiz, Liechtenstein, Estland, Litauen, Lettland, Polen,
Tjeckien, Slovakien, Ungern, Norge, Färöarna, Island, Ryssland, Vitryssland, Bosnien och Hercegovina, Kroatien,
Slovenien, det forna Jugoslavien med undantag av Slovenien, Kroatien och Bosnien och Hercegovina, Albanien,
Rumänien, Bulgarien, Armenien, Georgien, Azerbajdzan,
Moldova, Ukraina, Kazakstan, Kirgizistan, Uzbekistan, Tadzjikistan, Turkmenistan.”
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft 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 17 oktober 2002.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT L 181, 1.7.1992, s. 21.
EGT L 193, 29.7.2000, s. 1.
EGT L 164, 22.6.2002, s. 11.
EGT L 214, 30.7.1992, s. 20.
EGT L 341, 30.12.1994, s. 48.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1852/2002
av den 17 oktober 2002
om fastställande av de räntesatser som skall tillämpas vid beräkning av finansieringskostnader i
samband med interventionsåtgärder i form av uppköp, lagring och avsättning
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

kommissionen före slutet av regleringsåret. I de fall en
medlemsstat inte har meddelat detta skall den räntesats
som skall tillämpas fastställas på grundval av de representativa räntesatserna i bilagan till den förordningen.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1883/78 av den
2 augusti 1978 om allmänna bestämmelser för finansiering av
interventioner genom garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) (1), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 1259/96 (2), särskilt artikel 5
i denna, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

I artikel 3 i kommissionens förordning (EEG) nr 411/
88 (3) av den 12 februari 1988, om den metod och den
räntesats som skall användas vid beräkning av finansieringskostnader i samband med interventionsåtgärder i
form av uppköp, lagring och avyttring, senast ändrad
genom förordning (EG) nr 2623/1999 (4), föreskrivs att
den enhetliga räntesats som används för beräkning av
finansieringskostnader för interventionsåtgärderna skall
motsvara Euribor tremånaders- och tolvmånaderslån
med en viktning av dessa med en tredjedel respektive två
tredjedelar.
Kommissionen fastställer denna räntesats före början av
varje räkenskapsår för EUGFJ, garantisektionen, på
grundval av de räntesatser som konstaterats under de sex
månader som föregår fastställandet.
I artikel 4.1 i förordning (EEG) nr 411/88 föreskrivs
fastställande av en särskild räntesats för en medlemsstat
som under minst sex månader haft en lägre räntesats än
den enhetliga räntesats som fastställts för gemenskapen.
Medlemsstaterna skall meddela dessa kostnader till

(4)

Det är lämpligt att fastställa räntesatserna för räkenskapsåret 2003 i enlighet med dessa bestämmelser.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Kommittén för Europeiska
utvecklings- och garantifonden för jordbruket, EUGFJ.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
För de utgifter som kan hänföras till regleringsåret 2003 för
EUGFJ, garantisektionen, fastställs
1. den räntesats som föreskrivs i artikel 3 i förordning (EEG) nr
411/88 till 3,6 %,
2. den särskilda räntesats som föreskrivs i artikel 4 i förordning
(EEG) nr 411/88 till
— 3,5 % för Grekland och Frankrike,
— 3,4 % för Österrike,
— 3,3 % för Irland.
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 17 oktober 2002.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT L 216, 5.8.1978, s. 1.
EGT L 163, 2.7.1996, s. 10.
EGT L 40, 13.2.1988, s. 25.
EGT L 318, 11.12.1999, s. 14.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1853/2002
av den 17 oktober 2002
om ändring av förordning (EG) nr 2305/95 om föreskrifter för tillämpningen inom grisköttssektorn
av den ordning som föreskrivs i avtalen om frihandel mellan gemenskapen, å ena sidan, och
Estland, Lettland och Litauen, å andra sidan, och om ändring av förordning (EG) nr 1117/2002 om
fastställande av den disponibla kvantiteten för det fjärde kvartalet 2002 för vissa grisköttsprodukter inom ramen för den ordning som fastställs i avtalen mellan gemenskapen samt Lettland,
Litauen och Estland
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

hänsyn till den nya produktgruppen och de kvantiteter
som anges i bilaga II till den här förordningen.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(3)

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1151/2002 av den
27 juni 2002 om fastställande av vissa medgivanden i form av
gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och om
anpassning, som en autonom övergångsåtgärd, av vissa jordbruksmedgivanden enligt Europaavtalet med Estland (1), särskilt
artikel 1.3 i denna, och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:
(1)

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 2305/95 (2), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 1539/2002 (3),
fastställs föreskrifter för tillämpningen inom grisköttssektorn av den ordning som fastställs genom de aktuella
avtalen. Vid den senaste ändringen begicks ett misstag
och en ny produktgrupp infördes inte bilaga C b till
förordning (EG) nr 1151/2002. Det är därför nödvändigt
att ändra bilaga I.C till förordning (EG) nr 2305/95.
4

I kommissionens förordning (EG) nr 1117/2002 ( )
fastställs i enlighet med förordning (EG) nr 2305/95, de
kvantiteter som är tillgängliga för perioden 1 oktober–
31 december 2002. Förordningen bör ändras med

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

Artikel 1
Bilaga I.C i förordning (EG) nr 2305/95 skall ersättas med
bilaga I till den här förordningen.
Artikel 2
Bilagan i förordning (EG) nr 1117/2002 skall ersättas med
bilaga II till den här förordningen.
Artikel 3
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Artikel 1 skall tillämpas från och med den 1 juli 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 17 oktober 2002.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT L 170, 29.6.2002, s. 15.
EGT L 233, 30.9.1995, s. 45.
EGT L 233, 30.8.2002, s. 3.
EGT L 168, 27.6.2002, s. 38.

L 280/6

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

18.10.2002

BILAGA I
”C. PRODUKTER MED URSPRUNG I ESTLAND
Nedsättning av tullen enligt Gemensamma tulltaxan med 100 %
(ton)
Grupp nr

Löpnummer

KN-nummer

21

09.4583

ex 0203 (1) (2)
Kött av svin, färskt, kylt eller fryst

22

09.4584

ex 1601 00
Korv och liknande produkter av kött, slaktbiprodukter eller blod, med
undantag av KN-nummer 1601 00 10

1.7.2002 till
30.6.2003

Årlig ökning fr.o.m
1.7.2003

2 000

375

960

180

100

30

ex 1602 41
Kött, slaktbiprodukter och blod av svin, beredda eller konserverade på
annat sätt:
Skinka och delar därav, med undantag av KN-nummer 1602 41 90
ex 1602 42
Kött, slaktbiprodukter och blod av svin, beredda eller konserverade på
annat sätt:
Bog och delar därav, med undantag av KN-nummer 1602 42 90
ex 1602 49
Kött, slaktbiprodukter och blod av svin, beredda eller konserverade på
annat sätt:
Andra produkter av svin, inbegripet blandade styckningsdelar, med
undantag av KN-nummer 1602 49 90
E1

09.4853

0210 19
Kött av svin, torkat eller rökt, andra

(1) Med undantag av filé förpackad för sig.
(2) Med undantag av KN-nummer 0203 11 90, 0203 12 90, 0203 19 90, 0203 21 90, 0203 22 90, 0203 29 90.”

BILAGA II
”BILAGA
(ton)
Grupp nr

18

Total tillgänglig kvantitet under perioden 1 oktober
till 31 december 2002

900,0

L1

180,0

19

750,0

20

90,0

21

1 000,0

22

480,0

E1

50,0”
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1854/2002
av den 17 oktober 2002
om ändring av förordning (EG) nr 2879/2000 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning
(EG) nr 2702/1999 om informations- och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter i tredje
land
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(4)

Mot bakgrund av detta och för att bedömningen och
valet av program skall kunna slutföras, bör sista datum
för kommissionens beslut flyttas fram till den 15
november 2002.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Gemensamma mötet mellan
förvaltningskommittéerna – ”Främjande av jordbruksprodukter”.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2702/1999 av den
14 december 1999 om informations- och säljfrämjande
åtgärder för jordbruksprodukter i tredje land (1), särskilt artikel
11 i denna, och
av följande skäl:
(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 2879/2000 (2),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 1955/2001 (3),
fastställs tillämpningsföreskrifter för ovannämnda förordning.

(2)

I artikel 9.3 i förordning (EG) nr 2879/2000 fastställs
den 30 september som sista datum för kommissionen att
fatta beslut om de inlämnade programmen och tillhörande verkställande organ.

(3)

De programförslag som lämnats in av medlemsstaterna
under 2002 behöver kompletteras med vissa uppgifter
som snart kommer att vara kommissionen till handa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
I artikel 9.3 i förordning (EG) nr 2879/2000 skall sista stycket
ersättas med följande:
”När det gäller program som lagts fram under 2002 skall
kommissionen fatta beslut senast den 15 november 2002.”
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 17 oktober 2002.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 327, 21.12.1999, s. 7.
(2) EGT L 333, 29.12.2000, s. 63.
(3) EGT L 266, 6.10.2001, s. 8.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1855/2002
av den 17 oktober 2002
om fastställande av i vilken utsträckning ansökningar som lämnats in under oktober månad 2002
om exportlicens för nötköttsprodukter som berättigar till särskild behandling vid import till tredje
land får godkännas
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1445/95
av den 26 juni 1995 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för ordningen med import- och exportlicenser inom
nötköttssektorn och om upphävande av förordning (EEG) nr
2377/80 (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2492/
2001 (2), särskilt artikel 12.8 i denna, och

för det fjärde kvartalet 2002. Inga ansökningar om
exportlicenser för nötkött har inkommit.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Inga ansökningar om exportlicens har lämnats in för det fjärde
kvartalet 2002 för nötkött, som avses i förordning (EEG) nr
2973/79.
Artikel 2

av följande skäl:
(1)

I artikel 12 i förordning (EG) nr 1445/95 fastställs de
bestämmelser som skall gälla för ansökningar om exportlicenser för de produkter som avses i artikel 1 i kommissionens förordning (EEG) nr 2973/79 (3), senast ändrad
genom förordning (EEG) nr 3434/87 (4).

(2)

I förordning (EEG) nr 2973/79 fastställs de kvantiteter
kött som får exporteras inom ramen för nämnda ordning

I enlighet med artikel 12 i förordning (EG) nr 1445/95 får
licensansökningar för det kött, som avses i artikel 1, lämnas in
under de tio första dagarna av det första kvartalet 2003 för
följande kvantitet: 1 250
Artikel 3
Denna förordning träder i kraft den 18 oktober 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 17 oktober 2002.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

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

EGT L 143, 27.6.1995, s. 35.
EGT L 337, 20.12.2001, s. 18.
EGT L 336, 29.12.1979, s. 44.
EGT L 327, 18.11.1987, s. 7.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1856/2002
av den 17 oktober 2002
om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av
förordning (EG) nr 1484/95
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(2)

Det framgår av den regelbundna kontrollen av de
uppgifter som ligger till grund för fastställandet av de
representativa priserna för produkterna inom sektorerna
för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin att de representativa
priserna för import av vissa produkter bör ändras med
hänsyn till variationerna i pris efter ursprung. De representativa priserna bör därför offentliggöras.

(3)

Med hänsyn till situationen på marknaden bör denna
ändring genomföras så snart som möjligt.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för
fjäderfäkött och ägg.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2771/75 av den
29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av
marknaden för ägg (1), senast ändrad genom kommissionens
förordning (EG) nr 493/2002 (2), särskilt artikel 5.4 i denna,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2777/75 av den
29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av
marknaden för fjäderfäkött (3), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 493/2002, särskilt artikel 5.4 i denna,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2783/75 av den
29 oktober 1975 om det gemensamma handelssystemet för
äggalbumin och mjölkalbumin (4), senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 2916/95 (5), särskilt artikel
3.4 i denna, och
av följande skäl:
(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1484/95 (6),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 1659/2002 (7),
fastställs tillämpningsföreskrifter för ordningen för
tillämpning av tilläggsbelopp för import samt representativa priser av fjäderfäkött, ägg och äggalbumin.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilaga I till förordningen (EG) nr 1484/95 skall ersättas med
bilagan till denna förordning.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 18 oktober 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 17 oktober 2002.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

EGT L 282, 1.11.1975, s. 49.
EGT L 77, 20.3.2002, s. 7.
EGT L 282, 1.11.1975, s. 77.
EGT L 282, 1.11.1975, s. 104.
EGT L 305, 19.12.1995, s. 49.
EGT L 145, 29.6.1995, s. 47.
EGT L 251, 19.9.2002, s. 4.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 17 oktober 2002 om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött,
ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95
”BILAGA I

KN-nummer

Varubeteckning

0207 12 90

Plockade och urtagna (så kallade 65 % kycklingar),
frysta

0207 14 10

Styckningsdelar av höns, benfria, frysta

0207 14 60

Klubbor av kycklingar, frysta

0207 27 10
1602 32 11

(1) Importens ursprung:
01 Brasilien.
02 Thailand.
03 Argentina.
04 Chile.”

Representativt
pris
(EUR/100 kg)

Säkerhet
som åsyftas
i artikel 3.3
(EUR/100 kg)

Ursprung (1)

88,0

9

01

186,5
187,7
188,1
286,5

37
36
36
4

01
02
03
04

94,6

15

01

Styckningsdelar av kalkoner, frysta

225,5

21

01

Inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade höns
av arten Gallus domesticus

205,0
208,7

25
23

01
02
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1857/2002
av den 17 oktober 2002
om fastställande av exportbidragen för ägg
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(3)

Tillämpningen av dessa bestämmelser och kriterier på
den nuvarande situationen på äggmarknaden innebär att
exportbidraget bör fastställas till ett belopp som tillåter
att gemenskapen deltar i världshandeln och som även tar
hänsyn till arten av denna export och dess betydelse i
nuläget.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för
fjäderfäkött och ägg.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2771/75 av den
29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av
marknaden för ägg (1), senast ändrad genom kommissionens
förordning (EG) nr 493/2002 (2), särskilt artikel 8.3 i denna,
och
av följande skäl:
(1)

(2)

I artikel 8 i förordning (EEG) nr 2771/75 föreskrivs att
skillnaden mellan världsmarknadspriserna för de
produkter som förtecknas i artikel 1.1 i den förordningen och priserna för samma produkter inom gemenskapen får täckas av ett exportbidrag.
Den nuvarande marknadssituationen i vissa tredje länder
och situationen vad gäller konkurrensen på vissa marknader i tredje land gör det nödvändigt att fastställa ett
bidrag som för vissa produkter inom äggsektorn är differentierat efter destination.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Förteckningen över de produkter för vilka exportbidrag beviljas
enligt artikel 8 i förordning (EEG) nr 2771/75 och bidragsbeloppen anges i bilagan.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 18 oktober 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 17 oktober 2002.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 282, 1.11.1975, s. 49.
(2) EGT L 77, 20.3.2002, s. 7.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 17 oktober 2002 om fastställande av exportbidragen för ägg
Produktnummer

Destination

Måttenhet

0407 00 11 9000
0407 00 19 9000
0407 00 30 9000

E07
E07
E09
E10
E11
E04
E04
E04
E06
E04

EUR/100 styck
EUR/100 styck
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg

0408 11 80 9100
0408 19 81 9100
0408 19 89 9100
0408 91 80 9100
0408 99 80 9100

Bidragsbelopp

1,70
0,80
10,00
35,00
5,00
20,00
10,00
10,00
60,00
15,00

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L
366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.
De numeriska destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2020/2001 (EGT L 273,
16.10.2001, s. 6).
De övriga destinationerna är fastställda på följande sätt:
E04
E06
E07
E09
E10
E11

Samtliga destinationer utom Schweiz och Estland
Samtliga destinationer utom Schweiz, och Estland och Litauen
Samtliga destinationer utom Förenta staterna, Estland och Litauen
Bahrein, Förenade Arabemiraten, Hongkong SFO, Kuwait, Oman, Qatar, Ryssland, Turkiet, Yemen
Filippinerna, Japan, Malaysia, Sydkorea, Taiwan, Thailand
Samtliga destinationer utom Schweiz, Estland, Litauen och grupperna E09, E10.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1858/2002
av den 17 oktober 2002
om fastställande av exportbidragen för fjäderfäkött
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

belopp som tillåter gemenskapen att delta i världshandeln och som även beaktar arten av en sådan export och
dess betydelse i nuläget.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(3)

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2777/75 av den
29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av
marknaden för fjäderfäkött (1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 493/2002 (2), särskilt artikel 8.3 i
denna, och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för
fjäderfäkött och ägg.

av följande skäl:
(1)

(2)

I artikel 8 i förordning (EEG) nr 2777/75 föreskrivs att
skillnaden mellan världsmarknadspriserna för de
produkter som förtecknas i artikel 1.1 i den förordningen och priserna för dessa produkter i gemenskapen
får täckas av ett exportbidrag.
Genom tillämpningen av dessa bestämmelser och kriterier på den nuvarande situationen på marknaden för
fjäderfäkött följer att bidraget bör fastställas till ett

Artikel 1
Förteckningen över KN-nummer för de produkter som vid
export beviljas exportbidrag enligt artikel 8 i förordning (EEG)
nr 2777/75 och bidragsbeloppen anges i bilagan.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 18 oktober 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 17 oktober 2002.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 282, 1.11.1975, s. 77.
(2) EGT L 77, 20.3.2002, s. 7.

L 280/14

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

18.10.2002

BILAGA
till kommissionens förordning av den 17 oktober 2002 om fastställande av exportbidragen för fjäderfäkött
Produktnummer

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

0105 11 11 9000
0105 11 19 9000
0105 11 91 9000
0105 11 99 9000
0105 12 00 9000
0105 19 20 9000
0207 12 10 9900
0207 12 10 9900
0207 12 90 9190
0207 12 90 9190
0207 12 90 9990
0207 12 90 9990
0207 14 20 9900
0207 14 60 9900
0207 14 70 9190
0207 14 70 9290

V04
V04
V04
V04
V04
V04
V01
A24
V01
A24
V01
A24
V03
V03
V03
V03

EUR/100 styck
EUR/100 styck
EUR/100 styck
EUR/100 styck
EUR/100 styck
EUR/100 styck
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg

0,80
0,80
0,80
0,80
1,70
1,70
44,00
44,00
44,00
44,00
44,00
44,00
5,00
5,00
5,00
5,00

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L
366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.
De numeriska destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2020/2001 (EGT L 273,
16.10.2001, s. 6).
De övriga destinationerna är fastställda på följande sätt:
V01 Angola, Saudiarabien, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, Förenade Arabemiraten, Jordanien, Yemen, Libanon,
Irak, Iran.
V03 Samtliga destinationer utom Förenta staterna och zonerna A24 och A26.
V04 Samtliga destinationer utom Förenta staterna och Estland.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1859/2002
av den 17 oktober 2002
om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom
sockersektorn
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

titet och inte är representativt för marknaden. Dessutom
skall det bortses från anbudspriser som inte kan antas
vara representativa för den faktiska marknadsutvecklingen.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
(5)

För att få upplysningar om melass av standardkvalitet
som är jämförbara måste, allt efter den erbjudna melassens kvalitet, priserna höjas eller sänkas i förhållande till
de resultat som erhållits i enlighet med artikel 6 i förordning (EEG) nr 785/68.

(6)

Ett representativt pris får i undantagsfall förbli oförändrat
under en begränsad period när det anbudspris som legat
till grund för det föregående fastställandet av det representativa priset inte har kommit till kommissionens
kännedom och de anbudspriser som finns tillgängliga
inte verkar vara tillräckligt representativa för den faktiska
marknadsutvecklingen och skulle medföra plötsliga och
väsentliga förändringar av det representativa priset.

(7)

När det finns en skillnad mellan utlösningspriset för
produkten i fråga och det representativa priset bör
tilläggsbeloppen för import fastställas på de villkor som
anges i artikel 3 i förordning (EG) nr 1422/95. Om
importtullen upphävs tillfälligt i enlighet med artikel 5 i
förordning (EG) nr 1422/95 bör särskilda belopp
fastställas för dessa tullar.

(8)

Tillämpningen av dessa bestämmelser medför att de
representativa priserna och tilläggsbeloppen för import
av produkterna i fråga bör fastställas så som anges i
bilagan till denna förordning.

(9)

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

med beaktande av rådets förordning (EG) 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 1422/95
av den 23 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för import av
melass inom sockersektorn och om ändring av förordning
(EEG) nr 785/68 (3), särskilt artiklarna 1.2 och 3.1 i denna, och
med beaktande av följande:
(1)

I förordning (EG) nr 1422/95 föreskrivs att cif-importpriset för melass, i fortsättningen kallat ”representativt
pris” skall fastställas i enlighet med kommissionens
förordning (EEG) nr 785/68 (4). Detta pris bör fastställas
för den standardkvalitet som definieras i artikel 1 i den
förordningen.

(2)

Det representativa priset för melass beräknas för ett
gränsövergångsställe i gemenskapen, i detta fall
Amsterdam. Detta pris bör beräknas med utgångspunkt i
de mest förmånliga uppköpsmöjligheterna på
världsmarknaden, vilka fastställs på grundval av noteringarna eller priserna på den marknaden, justerade efter
eventuella kvalitetsskillnader i förhållande till standardkvaliteten. Standardkvaliteten för melass har definierats i
förordning (EEG) nr 785/68.

(3)

(4)

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

Vid fastställandet av de mest förmånliga uppköpsmöjligheterna på världsmarknaden bör hänsyn tas till all information om anbud på världsmarknaden, priser som registrerats på viktigare marknader i tredje land och
försäljningskontrakt som ingåtts i internationell handel
och som kommit till kommissionens kännedom antingen
direkt eller via medlemsstaterna. I enlighet med artikel 7
i förordning (EEG) nr 785/68 får detta fastställande
bygga på genomsnittet av flera priser, på villkor att detta
genomsnitt kan betraktas som representativt för den
faktiska marknadsutvecklingen.
Informationen skall inte beaktas när det inte är fråga om
varor av sund och god marknadsmässig kvalitet eller om
det pris som anges i anbudet endast gäller en liten kvanEGT L 178, 30.6.2001, s. 1.
EGT L 104, 20.4.2002, s. 26.
EGT L 141, 24.6.1995, s. 12.
EGT L 145, 27.6.1968, s. 12.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De representativa priser och de tilläggsbelopp som skall
tillämpas vid import av den produkt som avses i artikel 1 i
förordning (EG) nr 1422/95 fastställs i enlighet med bilagan.

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 18 oktober 2002.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 17 oktober 2002.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

BILAGA
till kommissionens förordning av den 17 oktober 2002 om fastställande av de representativa priserna och
tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn
(i euro)

Representativt pris
per 100 kg nettovikt
av produkten i fråga

Tilläggsbelopp
per 100 kg nettovikt
av produkten i fråga

Den tull som skall tas ut på
grund av det upphävande
som avses i artikel 5
i förordning (EG) nr 1422/95
per 100 kg nettovikt
av produkten i fråga (2)

1703 10 00 (1)

8,35

—

0

1703 90 00 ( )

11,71

—

0

KN-nummer

1

(1) Fastställande för den standardkvalitet som definieras i artikel 1 i den ändrade förordningen (EEG) nr 785/68.
(2) Detta belopp skall i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 1422/95 ersätta den tullsats som Gemensamma tulltaxan föreskriver för
dessa produkter.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1860/2002
av den 17 oktober 2002
om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) 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) särskilt artikel 27.5 andra stycket, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

I artikel 27 i förordning (EG) nr 1260/2001 föreskrivs
att skillnaden mellan prisnoteringarna eller priserna på
världsmarknaden för de produkter som räknas upp i
artikel 1.1 a i samma förordning och priserna för dessa
produkter inom gemenskapen får täckas av ett exportbidrag.
I förordning (EG) nr1260/2001 föreskrivs att när exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i
odenaturerat och obearbetat skick fastställs måste hänsyn
tas till sockersituationen i gemenskapen och på
världsmarknaden, och särskilt till de pris- och kostnadsfaktorer som anges i artikel 28 i den förordningen. I
samma artikel föreskrivs att hänsyn även skall tas till den
ekonomiska aspekten av den föreslagna exporten.
Exportbidraget för råsocker måste fastställas i förhållande
till standardkvaliteten. Denna definieras i punkt II i bilaga
I till förordning (EG) nr 1260/2001. Dessutom bör detta
exportbidrag fastställas i enlighet med artikel 28 i förordning (EG) nr 1260/2001. Kandisocker definieras i
kommissionens förordning (EG) nr 2135/95 av den 7
september 1995 om tillämpningsföreskrifter för beviljande av exportbidrag vid sockerexport (3). Det exportbidrag som beräknas på detta sätt för socker som innehåller arom- eller färgtillsatser måste tillämpas på
sackarosinnehållet och följaktligen fastställas per 1 % av
innehållet.

(4)

Situationen på världsmarknaden eller vissa marknaders
särskilda krav kan göra det nödvändigt att variera exportbidraget för socker efter destinationen.

(5)

I särskilda fall får exportbidraget fastställas genom andra
rättsakter.

(6)

Exportbidraget måste fastställas varannan vecka. Det får
ändras under mellantiden.

(7)

Tillämpningen av de bestämmelser som föreskrivs ovan
på den nuvarande situationen på sockermarknaden,
särskilt på prisnoteringar eller priser på socker inom
gemenskapen och på världsmarknaden innebär att
exportbidraget bör vara det som anges i bilagan till
denna förordning.

(8)

I förordning (EG) nr 1260/2001 föreskrivs inte någon
återgång till ett system med kompensation för lagringskostnader från och med den 1 juli 2001. Det bör därför
tas hänsyn till detta vid fastställandet av de bidrag som
beviljas när exporten inträffar efter den 30 september
2001.

(9)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Exportbidragen för de produkter som räknas upp i artikel 1.1 a
i förordning (EG) nr 1260/2001 och som exporteras i odenaturerat och obearbetat skick skall vara de belopp som anges i
bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 18 oktober 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 17 oktober 2002.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 178, 30.6.2001, s. 1.
(2) EGT L 104, 20.4.2002, s. 26.
(3) EGT L 214, 8.9.1995, s. 16.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 17 oktober 2002 om fastställande av exportbidragen för vitsocker och
råsocker som exporteras i obearbetat skick
Produktnummer

Destination

Måttenhet

1701 11 90 9100
1701 11 90 9910
1701 11 90 9950
1701 12 90 9100
1701 12 90 9910
1701 12 90 9950
1701 91 00 9000

A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00

1701 99 10 9100
1701 99 10 9910
1701 99 10 9950
1701 99 90 9100

A00
A00
A00
A00

EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/1 % sackaros × 100 kg
nettoprodukt
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/1 % sackaros × 100 kg
nettoprodukt

Bidragsbelopp

42,17
41,14
42,17
41,14

(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)

0,4584
45,84
44,72
44,72
0,4584

(1) Tillämpligt på råsocker med utbyte på 92 %. Om utbytet är ett annat än 92 % skall det tillämpliga exportbidraget beräknas i enlighet med
bestämmelserna i artikel 28.4 i rådets förordning (EG) nr 1260/2001.
(2) Fastställande upphävt genom kommissionens förordning (EEG) nr 2689/85 (EGT L 255, 26.9.1985, s. 12), ändrad genom förordning
(EEG) nr 3251/85 (EGT L 309, 21.11.1985, s. 14).

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L
366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.
De numeriska destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2020/2001 (EGT L 273,
16.10.2001, s. 6).
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1861/2002
av den 17 oktober 2002
om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den elfte delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning
(EG) nr 1331/2002
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) 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), särskilt artikel 27.5, och

utvecklingen i gemenskapen och på världsmarknaden i
fråga om socker.
(3)

Efter en granskning av de anbud som har lämnats in till
följd av den elfte delanbudsinfordran bör de
bestämmelser som anges i artikel 1 fastställas.

(4)

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

av följande skäl:
(1)

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 1331/2002 av den
23 juli 2002 om en stående anbudsinfordran för regleringsåret 2002/2003 för fastställande av avgifter
och/eller exportbidrag för vitsocker (3), krävs att delanbudsinfordringar skall utfärdas för export av detta
socker.
I enlighet med artikel 9.1 i förordning (EG)
nr 1331/2002 skall ett maximalt exportbidrag fastställas
för den aktuella delanbudsinfordran i förekommande fall,
med hänsyn särskilt till situationen och den förutsebara

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Med avseende på den elfte delanbudsinfordran för vitsocker
som utfärdas i enlighet med förordning (EG) nr 1331/2002
skall det maximala beloppet för exportbidrag fastställas till
47,815 EUR/100 kg.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 18 oktober 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 17 oktober 2002.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 178, 30.6.2001, s. 1.
(2) EGT L 104, 20.4.2002, s. 26.
(3) EGT L 195, 24.7.2002, s. 6.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1862/2002
av den 17 oktober 2002
om de anbud som meddelats för export av korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i
förordning (EG) nr 901/2002
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 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 1163/2002 (4), ändrad genom förordning (EG) nr 1324/
2002 (5), särskilt artikel 4 i denna, och
av följande skäl:
(1)

En anbudsinfordran för bidrag för export av korn till alla
tredje länder utom Amerikas förenta stater och Kanada,
Estland och Lettland har inletts genom kommissionens
förordning (EG) nr 901/2002 (6), ändrad genom förordning (EG) nr 1230/2002 (7).

(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 23
i förordning (EEG) nr 1766/92, besluta att inte fullfölja
anbudsinfordran.
(3)

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)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De anbud som meddelats från och med den 11 till och med
den 17 oktober 2002 inom ramen för den anbudsinfordran för
exportbidrag för korn som avses i förordning (EG) nr 901/
2002 skall inte fullföljas.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 18 oktober 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 17 oktober 2002.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

EGT L 181, 1.7.1992, s. 21.
EGT L 193, 29.7.2000, s. 1.
EGT L 147, 30.6.1995, s. 7.
EGT L 170, 29.6.2002, s. 46.
EGT L 194, 23.7.2002, s. 26.
EGT L 127, 9.5.2002, s. 11.
EGT L 180, 10.7.2002, s. 3.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1863/2002
av den 17 oktober 2002
om de anbud som meddelats för export av råg inom ramen för den anbudsinfordran som avses i
förordning (EG) nr 900/2002
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 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 1163/2002 (4), ändrad genom förordning (EG) nr 1324/
2002 (5), särskilt artikel 7 i denna, och
av följande skäl:
(1)

En anbudsinfordran för bidrag för export av råg till alla
tredje länder med undantag av Ungern, Estland, Litauen
och Lettland har inletts genom kommissionens förordning (EG) nr 900/2002 (6), ändrad genom förordning
(EG) nr 1632/2002 (7).

(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 23
i förordning (EEG) nr 1766/92, besluta att inte fullfölja
anbudsinfordran.
(3)

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)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De anbud som meddelats från och med den 11 till och med
den 17 oktober 2002 inom ramen för den anbudsinfordran för
exportbidrag för råg som avses i förordning (EG) nr 900/2002
skall inte fullföljas.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 18 oktober 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 17 oktober 2002.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

EGT L 181, 1.7.1992, s. 21.
EGT L 193, 29.7.2000, s. 1.
EGT L 147, 30.6.1995, s. 7.
EGT L 170, 29.6.2002, s. 46.
EGT L 194, 23.7.2002, s. 26.
EGT L 142, 31.5.2002, s. 14.
EGT L 247, 14.9.2002, s. 3.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1864/2002
av den 17 oktober 2002
om de anbud som meddelats för export av vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i
förordning (EG) nr 899/2002
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 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 1163/2002 (4), ändrad genom förordning (EG) nr 1324/
2002 (5), särskilt artikel 4 i denna, och
av följande skäl:
(1)

En anbudsinfordran för bidrag för export av vete till alla
tredje länder utom Polen, Estland, Litauen och Lettland
har inletts genom kommissionens förordning (EG) nr
899/2002 (6), ändrad genom förordning (EG) nr 1520/
2002 (7).

(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 23
i förordning (EEG) nr 1766/92, besluta att inte fullfölja
anbudsinfordran.
(3)

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)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De anbud som meddelats från och med den 11 till och med
den 17 oktober 2002 inom ramen för den anbudsinfordran för
exportbidrag för vete som avses i förordning (EG) nr 899/2002
skall inte fullföljas.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 18 oktober 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 17 oktober 2002.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

EGT L 181, 1.7.1992, s. 21.
EGT L 193, 29.7.2000, s. 1.
EGT L 147, 30.6.1995, s. 7.
EGT L 170, 29.6.2002, s. 46.
EGT L 194, 23.7.2002, s. 26.
EGT L 133, 16.5.2001, s. 3.
EGT L 228, 24.8.2002, s. 18.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1865/2002
av den 17 oktober 2002
om fastställande av bidragssatserna för ägg och äggulor som exporteras i form av varor som inte
omfattas av bilaga I till fördraget
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

samma varaktighet som den period för vilken bidragen
fastställs för samma produkter exporterade i obearbetad
form.
(3)

I artikel 11 i det jordbruksavtal som slöts inom ramen
för de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan
föreskrivs att bidrag som beviljas för export av en
produkt som ingår i en vara inte får överstiga det bidrag
som tillämpas på produkten när den exporteras i obearbetad form.

(4)

Det är nödvändigt att även i fortsätningen garantera en
strikt förvaltning med hänsyn dels till utgiftsberäkningar,
dels till tillgängliga budgetmedel.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för
fjäderfäkött och ägg.

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2771/75 av den
29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av
marknaden för ägg (1), senast ändrad genom kommissionens
förordning (EG) nr 493/2002 (2), särskilt artikel 8.3 i denna,
och
av följande skäl:
(1)

(2)

I artikel 8.1 i förordning (EEG) nr 2771/75 föreskrivs att
skillnaden mellan priserna inom den internationella
handeln för de produkter som förtecknas i artikel 1.1 i
nämnda förordning och priserna inom gemenskapen får
täckas av ett exportbidrag då produkterna exporteras i
form av varor som förtecknas i bilagan till samma
förordning. I kommissionens förordning (EG) nr 1520/
2000 av den 13 juli 2000 om gemensamma
tillämpningsföreskrifter för beviljande av exportbidrag
för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av
varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget, och
kriterier för fastställande av bidragsbeloppen (3), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 1052/2002 (4), anges
de produkter för vilka en bidragssats bör fastställas som
skall tillämpas när dessa produkter exporteras i form av
varor som förtecknas i bilagan till förordning (EEG) nr
2771/75.
Enligt artikel 4.1 i förordning (EG) nr 1520/2000 är det
nödvändigt att fastställa bidragssatsen för 100 kg av var
och en av basprodukterna i fråga för en period med

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De exportbidragssatser som gäller för de basprodukter som
anges i bilaga A till förordning (EG) nr 1520/2000 och som
förtecknas i artikel 1.1 i förordning (EEG) nr 2771/75 som
exporteras i form av varor som förtecknas i bilaga I till förordning (EEG) nr 2771/75, fastställs i enlighet med vad som anges
i bilagan till denna förordning.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 18 oktober 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 17 oktober 2002.
På kommissionens vägnar
Erkki LIIKANEN

Ledamot av kommissionen

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

EGT L 282, 1.11.1975, s. 49.
EGT L 77, 20.3.2002, s. 7.
EGT L 177, 15.7.2000, s. 1.
EGT L 160, 18.6.2002, s. 16.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 17 oktober 2002 om fastställande av bidragssatserna för ägg och äggulor
som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget
(EUR/100 kg)
KN-nummer

0407 00

Varuslag

Bestämmelseland (1)

Bidragssats

02
03
04
01

10,00
35,00
5,00
5,00

01

20,00

01

10,00

01

10,00

01

60,00

01

15,00

Fågelägg med skal, färska, konserverade eller kokta:
– Av fjäderfä

0407 00 30

– – Andra ägg:
a) Vid export av äggalbumin enligt KN-numren 3502 11 90
och 3502 19 90

b) Vid export av andra varor
0408

Fågelägg utan skal samt äggula, färska, torkade, ångkokta eller kokta i
vatten, gjutna, frysta eller på annat sätt konserverade, även försatta
med socker eller annat sötningsmedel:
– Äggula:

0408 11
ex 0408 11 80

– – Torkad:
– – – Lämplig som livsmedel:
osötad

0408 19

– – Annan:
– – – Lämplig som livsmedel:

ex 0408 19 81

– – – – Flytande:
osötad

ex 0408 19 89

– – – – Fryst:
osötad
– Andra slag:

0408 91
ex 0408 91 80

– – Torkade:
– – – Lämpliga som livsmedel:
osötade

0408 99
ex 0408 99 80

– – Andra:
– – – Lämpliga som livsmedel:
osötade

(1) Bestämmelseland identifieras enligt följande:
01 Tredje länder.
02 Bahrein, Förenade Arabemiraten, Hongkong SFO, Kuwait, Oman, Qatar, Turkiet, Ryssland och Yemen.
03 Filippinerna, Japan, Malaysia, Sydkorea, Taiwan och Thailand.
04 Samtliga bestämmelseländer utom Schweiz samt de under 02 och 03.
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II
(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

RÅDET

RÅDETS BESLUT
av den 8 oktober 2002
om utnämning av en tysk suppleant i Regionkommittén
(2002/809/EG)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 263 i detta,
med beaktande av rådets beslut av den 22 januari 2002 (1) om utnämning av ledamöter och suppleanter i
Regionkommittén, och
av följande skäl:
En plats som suppleant i Regionkommittén har blivit ledig till följd av att Werner BALLHAUSEN avgått
som suppleant, vilket meddelats rådet den 15 maj 2002.
Den tyska regeringens förslag har beaktats.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel
Michael SCHNEIDER utnämns till suppleant i Regionkommittén som ersättare för Werner BALLHAUSEN
under återstoden av dennes mandatperiod, dvs. till och med den 25 januari 2006.

Utfärdat i Luxemburg den 8 oktober 2002.
På rådets vägnar
T. PEDERSEN

Ordförande

(1) EGT L 24, 26.1.2002, s. 38.
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RÅDETS BESLUT
av den 8 oktober 2002
om utnämning av två ordinarie ledamöter och två suppleanter i Regionkommittén
(2002/810/EG)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 263 i detta,
med beaktande av rådets beslut av den 22 januari 2002 (1) om utnämning av ledamöter och suppleanter i
Regionkommittén, och
av följande skäl:
Två platser som ordinarie ledamot och två som suppleant i Regionkommittén har blivit lediga till följd av
att Jan TINDEMANS har avgått, vilket meddelades rådet den 10 april 2002, H.J.M. KEMPERMAN har avgått,
vilket meddelades rådet den 22 maj 2002, C.W. JACOBS har avgått, vilket meddelades rådet den 22 augusti
2002 och A.M.C.A. HOOIJMAIJERS har avgått, vilket meddelades rådet den 19 juni 2002.
Den nederländska regeringens förslag har beaktats.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel
— H.F.M. EVERS utnämns till ordinarie ledamot i Regionkommittén som ersättare för Jan TINDEMANS
— C.W. JACOBS utnämns till ordinarie ledamot i Regionkommittén som ersättare för H.J.M. KEMPERMAN
— P. JANSEN utnämns till suppleant i Regionkommittén som ersättare för C.W. JACOBS
— G.D. DALES utnämns till suppleant i Regionkommittén som ersättare för A.M.C.A. HOOIJMAIJERS
under återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 25 januari 2006.

Utfärdat i Luxemburg den 8 oktober 2002.
På rådets vägnar
T. PEDERSEN

Ordförande

(1) EGT L 24, 26.1.2002, s. 38.
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L 280/27

RÅDETS BESLUT
av den 3 oktober 2002
om vägledande kommentarer för att komplettera bilaga VII till Europaparlamentets och rådets
direktiv 2001/18/EG om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och om
upphävande av rådets direktiv 90/220/EEG
(2002/811/EG)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

allmänna principer som skall gälla för den övervakningsplan som avses i den bilagan, och hur den skall vara
uppbyggd.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv
2001/18/EG (1), särskilt första stycket i bilaga VII till detta,
med beaktande av kommissionens förslag, och

(4)

Den kommitté som har inrättats i enlighet med artikel
30.2 i direktiv 2001/18/EG rådfrågades den 12 juni
2002, men har inte avgivit något yttrande om kommissionens förslag till beslut.

av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

I direktiv 2001/18/EG fastställs att innan produkter som
består av eller innehåller genetiskt modifierade organismer (nedan kallad GMO) släpps ut på marknaden skall
en anmälan lämnas till den behöriga myndigheten i den
medlemsstat där den genetiskt modifierade organismen
skall släppas ut på marknaden för första gången.
I enlighet med direktiv 2001/18/EG skall anmälaren se
till att övervakningen och rapporteringen om den avsiktliga utsättningen av GMO i miljön genomförs i enlighet
med de villkor som fastställs i medgivandet för
utsläppande på marknaden i enlighet med artiklarna
13.2 och 19.3 samt artikel 20 i direktivet. En sådan
anmälan bör därför innehålla en övervakningsplan med
ett förslag till tidsperiod för övervakningsplanen, i
enlighet med bilaga VII till direktiv 2001/18/EG.
Bilaga VII till direktiv 2001/18/EG bör kompletteras med
kommentarer som i detalj redogör för vilka mål och

(1) EGT L 106, 17.4.2001, s. 1.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De vägledande kommentarer som återfinns i bilagan till detta
beslut skall komplettera bilaga VII till direktiv 2001/18/EG.
Artikel 2
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 3 oktober 2002.
På rådets vägnar
F. HANSEN

Ordförande
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BILAGA
INLEDNING
I direktiv 2001/18/EG fastställs att anmälare är skyldiga att genomföra övervakningsplaner för att spåra och identifiera
alla direkta eller indirekta, omedelbara, fördröjda eller oförutsedda effekter på människors hälsa eller miljön som
uppkommer genom produkter som består av eller innehåller GMO där sådana ingår efter det att de släppts ut på marknaden.
Enligt artikel 13.2 e i det direktivet skall anmälarna som en del av anmälan för utsläppande på marknaden av GMO
lämna in en övervakningsplan enligt bilaga VII till direktivet. Denna plan skall omfatta ett förslag till tidsperiod för
övervakningsplanen. Denna tidsperiod får avvika från den föreslagna tidsperioden för medgivandet. I bilaga VII beskrivs i
allmänna ordalag det mål som skall uppnås och de allmänna principer som skall följas för att utforma den övervakningsplan som avses i artiklarna 13.2 och 19.3 samt artikel 20.
Dessa vägledande kommentarer skall komplettera de uppgifter som anges i bilaga VII, och syftar inom ramen för direktivet till följande:
— Att utveckla målen för övervakningen.
— Att utveckla de allmänna principerna för övervakningen.
— Att skissera de allmänna ramarna för utvecklingen av lämpliga övervakningsplaner för perioden efter utsläppandet på
marknaden.
När en genetisk modifierad organism har släppts ut på marknaden är anmälaren enligt artikel 20.1 i direktivet rättsligt
förpliktad att se till att övervakning och rapportering utförs enligt de villkor som anges i medgivandet. I artikel 19.3 f
fastställs att i det skriftliga medgivandet i samtliga fall uttryckligen skall anges övervakningskrav i enlighet med bilaga VII,
inbegripet skyldigheter att rapportera till kommissionen och de behöriga myndigheterna. I syfte att garantera insyn enligt
artikel 20.4 skall resultaten av övervakningen dessutom göras tillgängliga för allmänheten.
Övervakningsplanerna för GMO som skall släppas ut på marknaden måste uppenbarligen utarbetas på grundval av varje
särskilt fall, med hänsyn till miljöriskbedömningen, de förändrade egenskaper som kännetecknar den berörda genetiskt
modifierade organismen, den avsedda användningen och i vilken miljö den kommer att släppas ut. Denna vägledande
kommentar syftar till en allmän ram, men är inte avsedd att fastställa noggranna detaljer för övervakningsplaner som
omfattar alla genetiskt modifierade organismer.
Det kan bli nödvändigt att komplettera denna ram med mer specifik och kompletterande vägledning för övervakningsplanerna eller checklistorna vad avser särskilda egenskaper, grödor eller grupper av GMO.
Rent allmänt kan övervakning definieras som en systematisk mätning av variabler och processer över tiden, förutsatt att
det finns specifika skäl att samla in sådana uppgifter, till exempel för att se till att vissa standarder eller villkor är
uppfyllda eller för att undersöka potentiella ändringar i förhållande till vissa utgångslägen. Mot denna bakgrund är det
väsentligt att fastställa vilken typ av inverkan eller variabler som skall övervakas och i första hand verktygen och
systemen för att mäta dem och en lämplig tidsperiod för mätningarna. Övervakningsresultaten kan emellertid vara viktiga
för utvecklingen av ytterligare forskning.
Effektiv specifik och allmän övervakning kräver att man har utvecklat lämpliga metoder som finns tillgängliga innan
övervakningsprogrammen inleds. Övervakningen bör i och för sig inte betraktas som forskning i sig utan som ett medel
för att utvärdera eller kontrollera de resultat och antaganden som uppkommit genom tidigare forskning och utvärdering
av potentiella risker och forskning.

A. SYFTE
Innan produkter som består av eller innehåller genetiskt modifierade organismer eller en kombination av genetiskt modifierade organismer släpps ut på marknaden skall en anmälan lämnas in till den behöriga myndigheten i den medlemsstat
där den genetiskt modifierade organismen skall släppas ut på marknaden för första gången. I enlighet med artikel 13.2
skall denna anmälan omfatta en sammanställning med tekniska uppgifter, bland annat en fullständig miljöriskbedömning.
Målet med en miljöriskbedömning är att från fall till fall identifiera och utvärdera de eventuella negativa effekterna,
antingen direkta eller indirekta, omedelbara eller fördröjda, som utsläppande på marknaden av den genetiskt modifierade
organismen kan få för människors hälsa och på miljön. En sådan bedömning kan även behöva ta hänsyn till de potentiella effekterna på lång sikt som är kopplad till samspelet med andra organismer och med miljön. Bedömningen av sådana
negativa effekter skall utgå från en gemensam metodik, grundad på oberoende och kontrollerbara forskningsrön.
Enskilda GMO kommer sannolikt att skilja sig åt avsevärt i fråga om de modifierade arternas inneboende egenskaper,
själva modifieringen och de därav följande egenskaperna. Dessa egenskaper kommer i hög grad att avgöra vilken typ av
potentiell effekt som kan uppstå genom utsläppandet på marknaden av en GMO.
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Efter utsläppandet på marknaden är det dessutom nödvändigt att bekräfta att den riskbedömning som genomförts för
den genetiskt modifierade organismen före utsläppandet på marknaden var korrekt. Man kan inte heller utesluta att
potentiella negativa effekter uppkommer som inte förutsetts i bedömningen. Därför föreskrivs övervakning efter
utsläppandet på marknaden, enligt bestämmelserna i artikel 20 i direktivet.
Målet med den övervakning efter utsläppandet på marknaden som beskrivs i bilaga VII är därför att
— bekräfta att alla antaganden i miljöriskbedömningen om förekomst och verkan av potentiellt negativa effekter av den
genetiskt modifierade organismen eller dess användning är korrekta, samt att
— identifiera negativa effekter av den genetiskt modifierade organismen, eller användning av denna, på människors hälsa
eller på miljön som inte förutsågs i miljöriskbedömningen.

B. ALLMÄNNA PRINCIPER
Med övervakning avses enligt artiklarna 13, 19 och 20 i direktiv 2001/18/EG och inom ramen för dessa vägledande
kommentarer övervakning efter utsläppandet på marknaden, som skall äga rum efter det att medgivande för utsläppande
på marknaden av en genetiskt modifierad organism har givits.
I artikel 13.2 e i direktivet krävs att anmälarna som en del av anmälan skall bifoga en övervakningsplan enligt bilaga VII.
Enligt artikel 19.3 f skall medgivandet innehålla bestämmelser om övervakningsplanens tidsperiod och, i förekommande
fall, eventuella skyldigheter för personer som säljer eller använder produkten, bland annat när det gäller odling, om deras
placering, på en informationsnivå som fastställs vara lämplig.
På grundval av rapporter från anmälarna och i överensstämmelse med medgivandet och inom ramen för den övervakningsplan som anges i medgivandet bör den behöriga myndighet som tog emot den ursprungliga anmälan underrätta
kommissionen och behöriga myndigheter om resultaten och kan, enligt artikel 20.1, anpassa övervakningsplanen efter
den första övervakningsperioden, om så är nödvändigt i samråd med andra medlemsstater.
Planering är nödvändig för all typ av övervakning, och när övervakningsplanerna utvecklas bör hänsyn tas till både den
särskilda övervakning som krävs i det enskilda fallet och mer allmänn övervakning. En obligatorisk del av övervakningsplanen bör dessutom vara övervakningen av potentiellt kumulativa negativa effekter på lång sikt.
Om fall-specifik övervakning ingår i övervakningsplanen bör den inriktas på sådana potentiella effekter av utsläppandet
på marknaden av en genetiskt modifierad organism som har framkommit i slutsatser och antaganden som gjorts inom
ramen för miljöriskbedömningen. Vissa effekter kan förutses genom riskbedömning och tillgängliga vetenskapliga rön,
men det är betydligt svårare att planera för potentiella effekter eller variabler som inte kan förutses. Genom lämplig
planering av övervaknings- och kontrollplanerna kan det dock vara möjligt att öka möjligheterna till tidig detektering av
sådana effekter. Övervakningsplanen bör därför utformas så att allmän övervakning för oförutsedda negativa effekter
inbegrips.
I detta sammanhang bör den fall-specifika övervakningens och den allmänna övervakningens kostnadseffektivitet beaktas.
Dessutom bör övervakningsplanen stämma överens med senaste vetenskapliga rön och praxis.
Medlemsstaterna kan själva bistå vid övervakningen enligt de allmänna förpliktelser som fastställs i artikel 4.5, där det
krävs att den behöriga myndigheten anordnar inspektioner och vid behov vidtar andra kontrollåtgärder för att säkerställa
att direktivet följs. I enlighet med fördraget har medlemsstaterna nämligen rätt att vidta ytterligare åtgärder för övervakning och kontroll, t.ex. genom nationella myndigheter, av produkter som består av eller innehåller genetiskt modifierade
organismer och som släpps ut på marknaden. Man bör dock komma ihåg att sådana åtgärder inte ersätter den övervakningsplan som anmälarna bär ansvar för (även om den kan utgöra del av denna plan, om alla berörda parter medger
detta).
Vid tolkningen av de uppgifter som samlas in vid övervakningen bör hänsyn tas till rådande miljöförhållanden och pågående verksamhet, så att ett lämpligt utgångsläge kan fastställas. I detta sammanhang kan även allmän övervakning och
allmänna miljöövervakningsprogram vara till nytta. Om oförutsedda förändringar i miljön upptäcks kan man behöva
överväga ytterligare riskbedömning för att undersöka om förändringarna uppkommit till följd av att den genetiskt modifierade organismen släppts ut på marknaden, eller om de beror på andra faktorer. I detta sammanhang kan det också bli
nödvändigt att överväga åtgärder för att skydda människors hälsa och miljön.

C. UTFORMNING AV ÖVERVAKNINGSPLANEN
Övervakningsplanen skall utformas på grundval av följande tre nyckelavdelningar:
1. Övervakningsstrategin.
2. Övervakningsmetoder.
3. Analys, rapportering och översyn.

L 280/29

L 280/30

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

1. Övervakningsstrategin
För övervakningsstrategin krävs att man kan identifiera potentiella effekter som kan uppstå till följd av utsläppandet på
marknaden av GMO, i vilken utsträckning dessa behöver övervakas samt lämpliga tillvägagångssätt och tidsperioder för
övervakningen.
I första hand bör man undersöka hur sannolika de potentiella direkta, indirekta, omedelbara eller fördröjda negativa
effekterna är som kan uppkomma genom den genetiskt modifierade organismen i samband med den användning för
vilken den är avsedd och den mottagande miljön.
Direkta effekter avser primära effekter på människors hälsa eller miljön som direkt kan härledas till en genetiskt modifierad organism och som inte kan härledas till ett kausalt samband. Exempelvis kan direkta effekter av en gröda som modifierats så att den blivit resistent mot en viss insekt inbegripa att både målinsekter och andra insekter dör, eller att deras
population förändras, till följd av de toxiner som produceras av den genetiskt modifierade organismen.
Indirekta effekter är effekter på människors hälsa eller miljön som kan härledas till ett kausalt samband. I exemplet ovan
kan indirekta effekter uppstå om minskningen av målinsektspopulationen påverkar populationen av andra organismer
som normalt sett livnär sig av dessa insekter.
Indirekta effekter kan omfatta samspel mellan en rad olika organismer och miljön, vilket gör det svårare att förutse eventuella potentiella effekter. Observationer av indirekta effekter kommer dessutom sannolikt att vara fördröjda. Dessa
faktorer måste dock beaktas som ett led i strategin.
Omedelbara effekter avser effekter på människors hälsa eller miljön som observeras under den period då genetiskt modifierade organismer sätts ut. Omedelbara effekter kan vara direkta eller indirekta.
Fördröjda effekter avser effekter på människors hälsa eller miljön som kanske inte observeras under den period då genetiskt modifierade organismer sätts ut men som visar sig som en direkt eller indirekt effekt antingen i ett senare skede eller
då utsättningen avslutats. Ett exempel på en fördröjd effekt är om insekter utvecklar resistens mot Bt-toxin till följd av
längre exponering.
Omedelbara och fördröjda effekter kan också i sig vara direkta eller indirekta: skillnaden mellan dem är tidpunkten för
när de inträffar. För direkta effekter är sannolikheten att de uppkommer omedelbart eller på kort sikt och i märkbar
omfattning större. Indirekta effekter kan behöva längre tid för att yttra sig men kan ändå behöva beaktas.
Det är mycket svårt, om inte omöjligt, att förutsäga potentiella oväntade effekter som inte tagits upp i riskbedömningen.
Därför bör allmän övervakning av potentiella oförutsedda effekter ingå i övervakningsstrategin.

1.1 R i skb edömni ng
I övervakningsstrategin bör det fastställas hur man kan bekräfta bedömningar avseende användningen av GMO och den
mottagande miljön, som gjorts i samband med riskbedömningen. Härvid skall slutsatser och antaganden som gjorts vid
riskbedömningen beaktas, på grundval av vetenskaplig bedömning och rekommendationer från expertkommittéer. Dessutom kan övervakningsstrategin också behöva innehålla frågor som kommit upp i samband med riskbedömningen, och
som fortfarande i viss mån är oklara, till exempel frågan om möjliga effekter som först visar sig vid utsättning i stor skala.
Härvid kan det vara till hjälp att även beakta de vägledande kommentarer som kompletterar bilaga II till direktiv 2001/
18/EG om principerna för miljöriskbedömning.

1.2 B a kg r u ndsi nf or ma ti on
Bakgrundsinformation om den berörda genetiskt modifierade organismen, t.ex. uppgifter och information från
försöksutsättningar, vetenskapliga publikationer och jämförbar relevant information från andra utsättningar, kan
användas när övervakningsplanen planeras och utvecklas. Särskilt uppgifter som erhållits genom tillgängliga riskforskningsstudier och övervakning av försöksutsättningar kommer att vara till stor nytta i detta sammanhang.

1.3 M etod
Övervakningsstrategins metodik bör beskrivas. I många fall kommer tonvikten sannolikt främst att läggas på primära
frågor som kräver ett svar, och upprättandet av en cyklisk övervakningsprocess så att programmets kvalitet ständigt kan
förbättras.
Det skall vara möjligt att detektera potentiellt negativa effekter på ett tidigt stadium efter det att de börjar uppträda. Tidig
upptäckt av eventuellt negativa effekter som uppkommer genom genetiskt modifierade organismer möjliggör snabbare
översyn och genomförande av åtgärder för att minska miljökonsekvenserna.
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Övervakningsplanerna för GMO skall utvecklas stegvis med beaktande av befintliga uppgifter och gängse övervakningsmetoder. I ett stegvist tillvägagångssätt kommer man i många fall även att behöva ta hänsyn till utsättningens omfång.
Det första steget kan eventuellt grundas på resultaten av experimentella försök, och de påföljande stegen på storskaliga
fältförsök och slutligen undersökningar av kommersiella utsättningsområden. Erfarenheter och data som insamlas genom
övervakning av experimentell utsättning av genetiskt modifierade organismer kommer därför förmodligen att vara till
nytta vid utformningen av det övervakningssystem efter utsläppandet på marknaden som krävs för att få marknadsföra
genetiskt modifierade organismer.
Befintliga observationsprogram kan också anpassas till behovet av övervakning av GMO, i syfte att göra resultaten mer
jämförbara och begränsa de resurser som krävs för att utveckla metoden. I detta ingår befintliga miljöobservationsprogram inom jordbruket, livsmedelsundersökningar, naturskydd, långsiktiga miljöövervakningsprogram, markobservation
och veterinärmedicinska undersökningar. En förutsättning för att sådana program skall kunna tas med i övervakningsplanen är att anmälarna först träffar lämpliga överenskommelser med de personer eller organisationer, inbegripet nationella myndigheter, som genomför sådana undersökningar.
Detta avsnitt är främst inriktat på fall-specifik övervakning och allmän övervakning, i enlighet med de båda allmänna
mål som fastställs i bilaga VII, men andra typer av övervakningssystem kan också komma att övervägas.

1.3.1 Fall-specifik övervakning
Genom fall-specifik övervakning kan man bekräfta att de vetenskapligt vedertagna antaganden som gjorts i samband
med miljöriskbedömningen om potentiellt negativa effekter som en genetiskt modifierad organism eller dess användning
kan ge upphov till är korrekta.
Metoden skall
— inriktas på alla potentiella effekter på människors hälsa och miljön som identifierats i riskbedömningen, med beaktande av t.ex. olika platser, marktyper och klimatförhållanden, och
— vara planerad för en fast tidsperiod inom vilken resultaten bör uppnås.
Första steget i utvecklingen av en plan för fall-specifik övervakning är att fastställa fall-specifika mål för övervakningsstrategin. Därvid måste man fastställa vilka antaganden som gjorts i miljöriskbedömningen om huruvida GMO eller dess
användning kommer att medföra potentiellt negativa effekter och hur omfattande de i så fall kommer att vara, och om
antagandena bör bekräftas genom fall-specifik övervakning. Om riskbedömningen visat att riskerna är försumbara eller
obefintliga kan det hända att det inte behövs någon fall-specifik övervakning.
I övervakningsplanen bör man endast ta upp potentiellt negativa effekter som identifierats i miljöriskbedömningen om
övervakning kan bidra till att bekräfta eller avvisa de antaganden som gjorts om dessa effekter.
Om avsedd användning av GMO omfattar odling kan man behöva överväga övervakning av potentiella risker med
pollenöverföring och med att dessa GMO sprids och överlever. I vilken omfattning detta kan komma att inträffa beror
också på i vilken omfattning den genetiskt modifierade organismen används, och på den mottagande miljön, till exempel
hur nära det produceras sexuellt kompatibla konventionella grödor och besläktade vilda arter, och i vilken omfattning.
Däremot bedöms den potentiella miljörisk som härrör från GMO som endast godkänts för import och bearbetning
sannolikt ofta som mycket begränsad, eftersom dessa organismer inte avsiktligen kommer att sättas ut i miljön och
förmodligen inte kommer att sprida sig.
Potentiella effekter på människors hälsa eller miljön som uppkommer genom att GMO sätts ut i miljön eller släpps ut på
marknaden beror i första hand på den genetiskt modifierade organismens inneboende egenskaper och dess specifika
genetiska modifikation. Exempelvis skulle potentiella effekter av överföring av pollen från genetiskt modifierade grödor
till konventionella grödor eller besläktade vilda arter i första hand till stor del vara beroende av huruvida den genetiskt
modifierade grödan är korsbefruktande eller självbefruktande. I detta sammanhang kan man också behöva ta hänsyn till
förekomsten av besläktade vilda arter.
Däremot kommer eventuell följdverkan, som t.ex. potentiell utveckling av insekters resistens mot Bt-toxin, endast att
kopplas till GMO som modifierats så att de uttrycker detta specifika toxin. Detta skulle inte vara fallet med GMO som
enbart modifierats för tolerans mot bekämpningsmedel, eftersom sådana genetiskt modifierade organismer inte innehåller
några Bt-toxin-gener.
På samma sätt är övervakning av potentiell överföring av gener för antibiotikaresistens och tänkbara följder av detta
därför bara relevant för GMO som innehåller markörgener för antibiotikaresistens som del av sin modifiering.
Så snart målen fastställts, utgående på grundval av potentiellt negativa effekter, är nästa steg att identifiera vilka parametrar som behöver mätas för att man skall kunna uppnå målen. Parametrar och tillämpade mät- och utvärderingsmetoder måste vara giltiga och ändamålsenliga.
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1.3.2 Allmän övervakning
Allmän övervakning bygger till stor del på rutinobservationer och bör användas för att kontrollera om den genetiskt
modifierade organismen eller dess användning leder till oförutsedda negativa effekter på människors hälsa och miljön
som inte tagits upp i riskbedömningen. I detta kan ingå observation av fenotypiska egenskaper, men mer detaljerade
analyser kan också komma att behövas.
Till skillnad från fall-specifik övervakning skall den allmänna övervakningen
— syfta till att upptäcka och dokumentera indirekta, försenade och/eller kumulativa negativa effekter som inte förutsetts
i riskbedömningen,
— genomföras under en längre tid och om möjligt inom ett större område.
Vilken typ av allmän övervakning som behövs, inbegripet plats, område och parametrar som skall mätas, kommer i stor
utsträckning att bero på vilken typ av oförutsedda negativa effekter som övervakas. Exempelvis kan oförutsedda negativa
effekter på odlade ekosystem som till exempel förändrad biologisk mångfald, kumulativ miljöinverkan på grund av
upprepade utsättningar och samspel kräva andra tillvägagångssätt för allmän övervakning av andra effekter av
gentransfer.
Där så är möjligt kan man vid den allmänna övervakningen dra nytta av etablerade rutinundersökningar som kontroll av
jordbruksgrödor, växtskydd, veterinärmedicinska produkter och läkemedel samt ekologisk övervakning, miljöobservationer och naturskyddsprogram. Övervakningsplanen kan också innehålla en redogörelse för hur relevanta uppgifter som
samlats in vid etablerade rutinundersökningar som utförs av tredje part kan samlas in av, eller göras tillgängliga för, tillståndsinnehavaren.
Om etablerade rutinundersökningar utnyttjas för den allmänna övervakningen bör detta redovisas, liksom även vilka
förändringar av metoden som krävs för att genomföra en relevant allmän övervakning.

1.4 Ut g å n g släg e n
En förutsättning för identifiering och bedömning av förändringar som observerats genom övervakning, är att man
fastställer den mottagande miljöns utgångsläge. Utgångsläget skall alltså vara den referenspunkt med vilken eventuella
effekter av utsläppandet på marknaden av GMO kan jämföras. Innan man försöker detektera och övervaka sådana
effekter måste man alltså fastställa detta utgångsläge. Parallell övervakning av ”GMO-områden” och jämförbara ”GMO-fria
referensområden” kan utgöra ett alternativ, och kan vara till nytta i mycket dynamiska omgivningar.
Innan övervakningsprogram och miljöstrategiska åtgärder genomförs kan det därför krävas tillförlitliga uppgifter om den
mottagande miljöns tillstånd, på grundval av lämpliga system för miljöobservation. Miljöobservationsprogrammens
uppgift är att beakta påvisade, hypotetiska och sannolika samband i ekosystem, och de kan bidra till att fastställa
— miljöns tillstånd och förändringar i miljön,
— förändringarnas orsaker, och
— förväntad utveckling i miljön.
Indikatorer på den mottagande miljöns tillstånd kan bland annat vara djur, växter och mikroorganismer från olika organismgrupper och ekosystem. Relevanta indikatorer kan väljas ut på grundval av den berörda genetiskt modifierade organismens egenskaper och de parametrar som skall övervakas. I detta sammanhang kan sexuell kompatibilitet mellan den
berörda genetiskt modifierade organismen och andra organismer även vara relevant. För varje enskild indikatorart finns
det ett antal tänkbara parametrar för mätning eller hälsovariabler, till exempel antal, tillväxttakt, biomassa, reproduktion,
populationens tillväxttakt, öknings-/minskningstakt och genetisk mångfald.
Det kan också vara lämpligt att ta hänsyn till utgångsläget i förhållande till de förändringar i förvaltningspraxis som
användningen av GMO medför. Det skulle bland annat kunna gälla ändrad användning av bekämpningsmedel vid
odlingen av arter av grödor som modifierats för att vara toleranta mot växtskyddsmedel och resistenta mot insekter. När
övervakningsplaner för genetiskt modifierade grödor som är toleranta mot bekämpningsmedel beaktas kan det också vara
lämpligt att ta hänsyn till användningen av bekämpningsmedel för konventionella grödor som en del av ett lämpligt
utgångsläge.

1.5 T i dspe r i od
Övervakningen skall genomföras tillräckligt länge för att man inte bara skall detektera omedelbara potentiella effekter
utan i förekommande fall också fördröjda effekter som identifierats i miljöriskbedömningen. Man bör också ta hänsyn till
samspelet mellan den beräknade risknivån och hur länge utsättningen pågår. En längre utsättningsperiod kan öka risken
för kumulativa effekter. Om inga omedelbara effekter uppträder under en längre period kan det däremot innebära att
övervakningen kan inriktas på fördröjda och indirekta effekter. Man bör också undersöka om övervakningsplanen
behöver förlängas utöver den tidsperiod som medgivandet avser. Detta kan exempelvis behövas om den genetiskt modifierade organismen kan väntas överleva i miljön under en längre tid.
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Det bör anges vilken tidsperiod som föreslås för övervakningsplanen, inbegripen en beräkning av hur ofta besök/inspektioner förväntas genomföras och hur ofta övervakningsplanen skall ses över. Därvid skall man ta hänsyn till sannolikheten för potentiella effekter som tagits upp i riskbedömningen. Exempelvis bör man beakta eventuella negativa effekter
till följd av den genetiskt modifierade organismens spridning, fortplantning och överlevnad i miljön efter det att den
släppts ut på marknaden. Det kan röra sig om dagar eller månader för genetiskt modifierade mikrober som sätts ut i
samband med bio-saneringsprogram, eller om flera år när det handlar om vissa arter av grödor. Sannolikheten att själva
de modifierade sekvenserna sprids och överlever bör också beaktas i samband med korsningar med sexuellt kompatibla
arter.
Planeringen av inspektioner kommer i stor utsträckning att bestämmas av vilken typ av effekt som skall övervakas.
Effekter av pollenöverföring syns exempelvis först efter blomning, även om det är relevant att besöka området före blomning för att fastställa i vilken utsträckning det förekommer sexuellt kompatibla arter i närheten. På samma sätt är
övervakning av självsådda exemplar i följande odlingsperiod kopplad till tiden för fröspridning och dessa fröns
överlevnad och grodd.
Det kan också i förekommande fall behövas inspektioner innan övervakningen inleds för att fastställa relevanta
utgångslägen.
Övervakningsplaner och tidsperioden för dem bör inte fastställas en gång för alla, utan måste ses över och ändras mot
bakgrund av de resultat som uppnås under övervakningsprogrammets lopp.

1.6 A n sv a r sf ör del ni ng
I sista hand är det anmälaren/tillståndsinnehavaren som enligt direktivet är ansvarig för att se till att anmälan innehåller
en övervakningsplan, och att denna utvecklas och genomförs på ett korrekt sätt.
I första hand skall anmälarna enligt artikel 13.2 e i direktivet i sin anmälan bifoga en övervakningsplan enligt bilaga VII.
Ett kriterium för bedömningen av ansökningar om medgivande att släppa ut GMO på marknaden är hur adekvat den
föreslagna övervakningsplanen är. Planen skall enbart bedömas på grundval av huruvida den är lämplig, vilket kräver att
den skall uppfylla kraven i själva direktivet. Den behöver inte i detalj följa dessa vägledande kommentarer.
I artikel 20.1 föreskrivs därefter att när en produkt, som består av eller innehåller en genetiskt modifierad organism, har
släppts ut på marknaden skall anmälaren se till att övervakning och rapportering utförs enligt de villkor som anges i
medgivandet. Detta skall uppnås genom att övervakningsplanen genomförs på lämpligt sätt.
Därför bör det i anmälan tydligt och klart anges vem som har ansvaret för varje enskilt steg i övervakningsplanen. Detta
gäller både för fall-specifik övervakning och för allmän övervakning inom ramen för övervakningen. Anmälaren förblir
visserligen ansvarig för att se till att övervakningen genomförs, men det hindrar inte att tredje parter som konsulter och
användare kan vara delaktiga i övervakningen genom att utföra olika uppgifter som föreskrivs i övervakningsplanen. I
fråga om allmän övervakning skulle detta kunna omfatta kommissionen, medlemsstaterna och/eller de behöriga myndigheterna. Om en tredje part anställs eller anlitas för att genomföra övervakningsstudier måste strukturen för deras delaktighet redovisas. Anmälaren/tillståndsinnehavaren ansvarar för insamlingen av övervakningsuppgifter och resultat och
måste se till att denna information överförs till kommissionen och de behöriga myndigheterna enligt övervakningsplanen, i synnerhet vad gäller upptäckten av eventuella negativa effekter.
Det bör också påpekas att ingenting hindrar medlemsstaterna från att genomföra ytterligare övervakning i form av fallspecifik övervakning eller allmän övervakning. Syftet med en sådan övervakning är att riskhanteraren skall kunna vidta
lämpliga åtgärder utan dröjsmål om några icke önskvärda och oidentifierade effekter uppstår inom ramen för förhandsriskbedömningen. Detta bör dock inte ses som en ersättning för övervakningsplanen, som anmälarna fortfarande är skyldiga att genomföra (även om den, om alla berörda parter går med på detta, kan utgöra del av anmälarens övervakningsplan).

1.7 B ef i n tl i g a sy ste m
Befintliga övervakningssystem eller system för allmän övervakning kan komma att utvidgas till att omfatta potentiell
negativa effekter av utsläppandet på marknaden av GMO. Sådana system kan omfatta observationsprogram inom jordbruket, livsmedelsundersökningar, naturskyddsövervakning, långsiktiga system för miljöövervakning, miljöobservationsprogram och veterinärmedicinska undersökningar.
Exempelvis kan system för produktion av utsäde som följer OECD:s certifieringsregler och därför även omfattar rutininspektioner av åkrar och deras omgivning anpassas till fältövervakning av specifika parametrar.
Övervakning och kontroll av konventionella kommersiella grödor genomförs redan rutinmässigt i medlemsstaterna, och
berör frågor som beräkning av gödslingsmängd och bekämpning av skadedjur, sjukdomar och ogräs. Sådan övervakning
och kontroll genomförs regelbundet under hela odlingsperioden av försäljarna av de berörda jordbruksprodukterna och
av odlarna själva.
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Det kan därför vara möjligt att koppla en liknande tjänst till försäljningen av genetiskt modifierat utsäde, så att representanter för företaget eller inhyrda konsulter tillhandahåller åtminstone någon form av allmän övervakning. Instruktioner
om övervakning, kontroll och rapportering skulle kunna distribueras till odlare som köper genetiskt modifierat utsäde,
och det skulle kunna vara ett villkor för försäljning eller användning att avtal om övervakning ingås.
Det är givetvis tänkbart att låta odlarna eller jordbrukskonsulterna genomföra undersökningar av större oförutsedda
förändringar eller effekter som spridning och etablering av självsådda plantor i omgivande områden, förutsatt att klara
instruktioner utfärdas. Under sådana förhållanden är det tänkt att övervakning och kontroll av negativa effekter kan ingå
i rutinkontroller för att bestämma insatser av bekämpning av skadedjur och ogräs.

2. Övervakningsmetoder
I detta avsnitt ges vägledning om de olika parametrar och element som kan behöva identifieras och övervakas inom
ramen för övervakningsprogrammet samt om hur denna övervakning skall genomföras, vilka områden som skall
övervakas, och hur ofta övervakningen skall genomföras.

2.1 Ö v e r v a kn i n g s p a r a me t r a r / - e le m e n t
I första hand måste de relevanta parametrarna och elementen som skall övervakas identifieras, och urvalet skall motiveras. Detta urval skall främst göras med utgångspunkt från slutsatserna av miljöriskbedömningen. Besluten om vilka
parametrar och element som skall övervakas skall fattas från fall till fall, i linje med de modifierade egenskaperna hos den
berörda genetiskt modifierade organismen. Hit hör bl.a. övervakning av modifieringens avsedda inverkan på målorganismer, t.ex. övervakning av majsmottspopulationer vid odling av arter av Bt-majs.
Icke-specifika element kan dock också behöva beaktas i övervakningsplanen. Exempel på sådana, men även andra
element som kan komma i fråga är följande:
— Effekter på icke-målorganismer som uppstår till följd av modifieringen, t.ex. resistensutveckling hos vilda släktingar
eller skadeorganismer, förändringar i spektrumet av värdorganismer eller i spridningen av skadeorganismer och virus,
eller utveckling av nya virus.
— Spridning, etablering och överlevnad i icke-målomgivningar eller icke-målekosystem.
— Korsning/förädling (t.ex. förekomst, metod och frekvens) med sexuellt kompatibla besläktade vilda arter i naturliga
populationer.
— Oavsedda förändringar av organismens grundläggande beteende, till exempel förändrad fortplantning, antal
avkomma, växtbeteende eller fröns överlevnadsförmåga.
— Förändringar i den biologiska mångfalden (t.ex. i fråga om arternas antal eller sammansättning).

2.2 O mr å de n /p rov e r
Övervakningsplanen kan omfatta detaljer om var övervakningen kommer att genomföras och hur stort övervakningsområdet kommer att vara. Det kan röra sig om enskilda medlemsstater, geografiska regioner, enskilda områden, åkrar eller
andra områden som anses lämpliga.
De områden och/eller provområden som skall övervakas beträffande eventuella effekter av utsläppande på marknaden av
GMO bör identifieras, inbegripet områden som skall tjäna som referens- eller kontrollområden. Eventuella referens- eller
kontrollområden och/eller provområden måste vara tillräckligt representativa i fråga om miljö och användningsvillkor
för att det skall vara möjligt att dra meningsfulla slutsatser. Dessutom skall provtagningsmetoderna vara vetenskapligt
och statistiskt korrekta. På denna grund kan sådana uppgifter ge viktig information om indikatorernas variation, och
därmed bidra till effektivare detektering av effekter.
När man undersöker vilka områden som skall övervakas till exempel avseende en genetiskt modifierad gröda, och vill
välja ut livsmiljöer för övervakning, kan man ta hänsyn både till grödans egenskaper (inneboende och modifierade) och
till dess fortplantning och spridning, och de typer av ekosystem som kan påverkas. Relevanta områden för övervakning
omfattar utvalda åkrar där grödan odlas kommersiellt, och de omgivande livsmiljöerna.
Det kan också bli nödvändigt att utvidga övervakningen/kontrollen till angränsande områden, odlade eller sådana som
inte odlas, övervakningsområden, efter skörden, för självsådda plantor samt skyddade områden. Vissa typer av livsmiljöer,
t.ex. störda områden och artrika växtsamhällen, är mer känsliga för invasion än andra. Störda områden med låg vegetation och rik förekomst av örter och gräs är särskilt lämpade för övervakningsändamål. För det första är de allmänt
förekommande och ligger ofta nära mer intensivt odlade jordbruksområden. För det andra rör det sig ofta om vägrenar,
diken och åkerkanter där det är mest sannolikt att utsäde oavsiktligt tappas och sprids.
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Övervakning avseende eventuell överföring av genetiskt material till sexuellt kompatibla organiska och konventionella
grödor kan också övervägas. I sådana fall krävs en bedömning av i vilken utsträckning sådana grödor odlas i angränsande
områden.

2.3 Insp e kti one r
I övervakningsplanen bör den förutsedda övervakningsfrekvensen anges. Detta kan exempelvis göras genom en tidtabell
som visar hur många inspektioner som skall göras på ett visst område, och när de kommer att genomföras. Som redan
angivits i avsnitten 1.5 och 2.2 bör man i detta sammanhang i första hand beakta den tid när potentiella negativa effekter
mest sannolikt kan uppträda, och de områden som skall övervakas.

2.4 S ti c kpr o v su nd e r s ökn i n g oc h a na l y s
Den metod som skall tillämpas för att senare övervaka dessa parametrar/element skall också tydligt identifieras och
beskrivas, varvid man bör redogöra för provtagnings- och analystekniken. Där så är lämpligt bör man tillämpa standardmetoder, bland annat i enlighet med de europeiska CEN-standarderna och OECD-metoderna för övervakning av organismer i miljön. Hänvisningar till den använda metodens källa skall lämnas. Övervakningsmetoderna skall vara vetenskapligt korrekta och giltiga för de experimentvillkor på vilka de skall tillämpas. Därför bör man också ta hänsyn till
metodernas egenskaper, exempelvis hur urval görs, hur specifika de är, huruvida de är reproducerbara, vilka begränsningar de uppvisar, vilka detektionsgränser som gäller samt förekomsten av lämpliga kontroller.
I övervakningsplanen skall det också anges hur metoden vid behov förväntas uppdateras i enlighet med den övervakningsstrategi eller metod som valts.
Man kan också använda statistisk analys när man bestämmer lämplig provtagnings- och provningsmetod, för att fastställa
bästa provstorlek och minimiperioder för övervakning för den statistiska nivå för detektion av effekter som krävs.

2.5 Insa mli ng oc h sa mma nstä lla nde a v u ppg i fte r
I övervakningsplanen skall det både för fall-specifik övervakning och för allmän övervakning anges vem som skall samla
in uppgifterna, hur ofta det skall göras och hur uppgifterna skall sammanställas. Detta kan vara särskilt viktigt om man
anställer eller anlitar tredje part för insamling av uppgifter. Anmälarna kan behöva tillhandahålla standardmekanismer,
modeller och protokoll för insamling av uppgifter och dokumentation, i syfte att se till att detta sker på ett enhetligt sätt.
Exempelvis skall standardiserade formulär tillhandahållas för dokumentation eller direktregistrering eller registrering av
uppgifter med hjälp av standardiserade kalkylprogram via bärbara datorer. Anmälaren kan också i detalj behöva ange
hur uppgifterna kommer att sammanställas, och särskilt hur uppgifter skall samlas in från tredje part, t.ex. konsulter eller
användare.
Tidsfrister och intervall för rapporter om övervakningsresultaten skall också anges.

3. Analys, rapportering och översyn
I övervakningsplanen skall det anges hur ofta uppgifterna ses över och diskuteras i en allmän analys.

3.1 U tv ä r de r i n g
Utvärderingen av uppgifterna skall där så är lämpligt omfatta statistisk analys med lämpliga standard-felmarginaler så att
påföljande beslut kan fattas på korrekta premisser. Sådana beslut kan exempelvis beröra frågan om huruvida de bedömningar som belyses i riskbedömningen är korrekta. Korrekta utgångslägen och/eller kontroller av den mottagande miljöns
tillstånd är också av största vikt för korrekta bedömningar. Statistisk analys skall också visa huruvida den valda metoden,
t.ex. provtagning och provning, är lämplig.
Utvärdering av övervaknings- och undersökningsresultaten kan visa huruvida andra parametrar bör övervakas under
programmets lopp. Man kan också behöva undersöka lämpliga reaktioner på eventuella preliminära resultat, i synnerhet
om dessa tyder på potentiella negativa effekter på känsliga livsmiljöer och organismgrupper.
Tolkningen av de uppgifter som insamlats genom övervakning kan behöva göras mot bakgrund av andra befintliga
miljöförhållanden och annan verksamhet. När förändringar i miljön observeras kan ytterligare bedömning krävas för att
fastställa om de är en följd av den genetiskt modifierade organismen eller användning av den, eller huruvida sådana
förändringar kan vara en följd av andra miljöfaktorer än utsläppandet av den genetiskt modifierade organismen på marknaden. Det kan bli nödvändigt att se över det ursprungsläge som används som jämförelse i detta avseende.
Övervakningsplanen skall struktureras så att resultaten av både den fall-specifika och den allmänna övervakningen, men
också all ytterligare forskning, tydligt kan användas i beslutsprocessen inför förlängning av tillstånd för produkter.
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3.2 R a ppor ter i ng
När en genetisk modifierad organism har släppts ut på marknaden är anmälaren enligt artikel 20.1 i direktivet rättsligt
skyldig att se till att övervakning och rapportering utförs enligt de villkor som anges i medgivandet. Rapporter om
övervakningen skall lämnas till kommissionen och de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna, men det föreskrivs
inga tidsramar för detta. Dessa uppgifter skall också göras tillgängliga för allmänheten i enlighet med kraven i artikel
20.4 i direktivet. Mot denna bakgrund skall anmälarna redogöra för rapporteringsvillkoren i sin övervakningsplan.
Dessutom bör det i övervakningsrapporten redogöras för hur relevanta upplysningar som insamlats genom eventuella
etablerade eller rutinmässiga tillsynsmetoder kommer att göras tillgängliga för tillståndsinnehavaren och de behöriga
myndigheterna.
Anmälaren/tillståndsinnehavaren skall se till att alla resultat och åtgärder inom ramen för övervakningsprogrammen är
öppna för insyn, och i övervakningsplanen skall det anges hur den insamlade informationen kommer att rapporteras och
offentliggöras. Exempel på hur detta kan göras är följande:
— Informationsblad till användare och andra berörda parter.
— Workshops där informationen presenteras och berörda parter kan utbyta erfarenheter.
— Arkiverad dokumentation i företagen.
— Information på företagets hemsidor.
— Offentliggörande av information i kommersiella och vetenskapliga publikationer.
Bestämmelserna i artikel 20 i direktivet gäller även rapportering. I enlighet med artikel 20.2 är anmälaren skyldig att
omedelbart vidta nödvändiga åtgärder för att skydda människors hälsa och miljön om nya uppgifter om risker har framkommit från användare eller andra källor. Anmälaren skall informera de behöriga myndigheterna om detta.
Anmälaren skall dessutom se över de uppgifter och villkor som anges i anmälan.
3.3 Ö v er sy n oc h a np a ssni ng
Övervakningsplaner skall inte ses som slutgiltiga. Det är viktigt att övervakningsplanen och dess metod ses över med
lämpliga mellanrum och uppdateras eller anpassas om så behövs.
Enligt artikel 20.1 i direktivet får den behöriga myndighet som tog emot den ursprungliga anmälan anpassa övervakningsplanen efter den första övervakningsperioden på grundval av rapporter från anmälarna och i överensstämmelse
med medgivandet och inom ramen för den övervakningsplan som anges i medgivandet. Genomförandet av den reviderade övervakningsplanen är dock fortfarande anmälarens ansvar.
Översynen skall visa om mätning och insamling av uppgifter, t.ex. provtagning och analyser, är effektiva och fungerar.
Dessutom skall den visa huruvida övervakningsåtgärderna på ett effektivt sätt tar vara på bedömningen, och tar hänsyn
till frågor som dykt upp i samband med riskbedömningen.
Om det exempelvis används specifika modeller för prognoser, kan dessa valideras på grundval av de insamlade uppgifterna och senare bedömningar. På samma sätt bör man vid behov ta hänsyn till nya utvecklingar och framsteg inom
provtagnings- och analysteknik.
Sådan översyn kan medföra att metoderna, övervakningsmålen eller övervakningsprogrammet måste anpassas, och dessa
bör då ändras eller uppdateras efter behov.
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L 280/37

RÅDETS BESLUT
av den 3 oktober 2002
om fastställande av formuläret för sammanfattning av anmälningsinformationen om utsläppande på
marknaden av produkter som består av eller innehåller genetiskt modifierade organismer, i enlighet
med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG
(2002/812/EG)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv
2001/18/EG av den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av
genetiskt modifierade organismer i miljön och om upphävande
av rådets direktiv 90/220/EEG (1), särskilt artikel 13.2 h i detta,
med beaktande av kommissionens förslag, och
av följande skäl:
(1)

I enlighet med bestämmelserna i del C i direktiv 2001/
18/EG skall planerat utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade organismer eller kombinationer av
sådana organismer förhandsanmälas till den behöriga
nationella myndigheten.

(2)

Anmälan omfattar bland annat en sammanfattning av de
relevanta handlingarna, som den behöriga myndigheten
måste skicka till de behöriga myndigheterna i de övriga
medlemsstaterna och till kommissionen, och som
kommissionen omedelbart måste göra tillgänglig för
allmänheten. Denna sammanfattning måste göras på ett
särskilt formulär.

(3)

Formuläret bör göra det möjligt att garantera största
möjliga utbyte av relevanta uppgifter på ett standardiserat och lättbegripligt sätt. Uppgifterna kan dock inte
användas som grund för en miljöriskbedömning.

(1) EGT L 106, 17.4.2001, s. 1.

(4)

Den kommitté som har inrättats i enlighet med artikel
30.2 i direktiv 2001/18/EG rådfrågades den 12 juni
2002, men har inte avgivit något yttrande över kommissionens förslag till beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Anmälaren skall använda det formulär för sammanfattning av
anmälningsinformation som återfinns i bilagan till detta beslut
vid upprättandet av den sammanfattning av handlingarna som
skall vidarebefordras till den behöriga nationella myndigheten i
enlighet med artikel 13.2 h i direktiv 2001/18/EG.
Artikel 2
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 3 oktober 2002.
På rådets vägnar
F. HANSEN

Ordförande
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BILAGA
FORMULÄR FÖR SAMMANFATTNING AV ANMÄLNINGSINFORMATION OM UTSLÄPPANDE PÅ MARKNADEN AV PRODUKTER SOM BESTÅR AV ELLER INNEHÅLLER EN GENETISKT MODIFIERAD ORGANISM
ELLER EN KOMBINATION AV GENETISKT MODIFIERADE ORGANISMER (GMO)
INLEDNING
Detta formulär skall användas för den sammanfattning av handlingarna som medföljer en anmälan, som skall vidarebefordras till den behöriga nationella myndigheten, beträffande utsläppande på marknaden av produkter som består av eller
innehåller en GMO eller en kombination av GMO.
När formuläret är ifyllt kommer det att ge en sammanfattning av de uppgifter som givits under motsvarande rubriker i
den fullständiga dokumentationen. Därför kan den riskbedömning som föreskrivs i direktiv 2001/18/EG inte genomföras
enbart utifrån uppgifterna i detta formulär.
Det utrymme som ges efter varje fråga skall inte ses som en anvisning om hur mycket information som krävs för
sammanfattningen av anmälningsinformationen.
Formuläret för sammanfattning av anmälningsinformation är uppdelat i del 1 och del 2.
Del 1 avser produkter som består av eller innehåller andra genetiskt modifierade organismer än högre växter. Den
omfattar följande avsnitt:
A Allmän information
B Typ av GMO som ingår i produkten
C Produktens förutsedda uppträdande
D Information om tidigare utsättningar
E Information om övervakningsplanen
Del 2 avser produkter som består av eller innehåller genetiskt modifierade högre växter. Med termen högre växter avses
växter som hör till den taxonomiska gruppen Gymnospermae och Angiospermae. Del 2 omfattar följande avsnitt:
A Allmän information
B Typ av genetiskt modifierad högre växt som ingår i produkten
C Information om tidigare utsättningar
D Information om övervakningsplanen
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RÅDETS BESLUT
av den 3 oktober 2002
om fastställande av formuläret för sammanfattning av anmälningsinformationen om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön för andra ändamål än utsläppande på marknaden,
i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG
(2002/813/EG)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv
2001/18/EG (1) av den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning
av genetiskt modifierade organismer i miljön och om
upphävande av rådets direktiv 90/220/EEG, särskilt artikel 11.1
i detta,
med beaktande av kommissionens förslag, och
av följande skäl:
(1)

I enlighet med del B i direktiv 2001/18/EG skall planerade utsättningar av genetiskt modifierade organismer
eller kombinationer av sådana organismer, för andra
ändamål än utsläppande på marknaden, förhandsanmälas
till den behöriga nationella myndigheten.

(2)

Inom ramen för vad som fastställs i direktiv 2001/18/EG
avseende utbyte av uppgifter mellan behöriga myndigheter och kommissionen, skall myndigheterna sedan, på
ett särskilt formulär, skicka en sammanfattning av
anmälan till kommissionen, som skall vidarebefordra
kopior av detta formulär till de övriga medlemsstaterna.

(3)

Formuläret bör göra det möjligt att garantera största
möjliga utbyte av relevanta uppgifter på ett standardiserat och lättbegripligt sätt. Uppgifterna kan dock inte
användas som grund för en miljöriskbedömning.

(1) EGT L 106, 17.4.2001, s. 1.

(4)

Den kommitté som har inrättas i enlighet med artikel
30.2 i direktiv 2001/18/EG rådfrågades den 12 juni
2002, men har inte avgivit något yttrande över kommissionens förslag till beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De behöriga myndigheter som utsetts av medlemsstaterna enligt
direktiv 2001/18/EG skall använda det formulär för sammanfattning av anmälningsuppgifter som återfinns i bilagan till
detta beslut när de sammanfattar de anmälningar som
inkommer enligt artikel 6 i det direktivet för att vidarebefordra
dem till kommissionen.
Artikel 2
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 3 oktober 2002.
På rådets vägnar
F. HANSEN

Ordförande
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BILAGA
FORMULÄR FÖR SAMMANFATTNING AV ANMÄLNINGSINFORMATIONEN OM AVSIKTLIG UTSÄTTNING
AV EN GENETISKT MODIFIERAD ORGANISM ELLER EN KOMBINATION AV GENETISKT MODIFIERADE
ORGANISMER (GMO) I MILJÖN FÖR ANDRA ÄNDAMÅL ÄN UTSLÄPPANDE PÅ MARKNADEN
INLEDNING
Formuläret för sammanfattning av anmälningsinformationen om avsiktlig utsättning av en GMO eller en kombination av
GMO har utarbetats för de syften och i enlighet med de förfaranden som avses i artikel 11 i direktiv 2001/18/EG.
Det bör påpekas att detta formulär inte omfattar alla uppgifter som krävs för genomförandet av en miljöriskbedömning.
Det utrymme som ges efter varje fråga skall inte ses som en anvisning om hur mycket information som krävs i
formuläret för sammanfattning av anmälningsinformationen.
Formuläret för sammanfattning av anmälningsinformation består av del 1 och del 2.
Del 1 avser produkter som består av eller innehåller andra genetiskt modifierade organismer än högre växter och
omfattar följande avsnitt:
A. Allmänna uppgifter
B. Information om mottagar- eller moderorganismer från vilka den genetiskt modifierade organismen härrör
C. Uppgifter om den genetiska modifieringen
D. Information om den organism/de organismer som det införda materialet härstammar från (givarorganism)
E. Information om den genetiskt modifierade organismen
F. Uppgifter om utsättningen
G. Den genetiskt modifierade organismens samspel med miljön och potentiella miljöpåverkan
H. Uppgifter om övervakning
I. Uppgifter om förfaranden efter utsättningen och hantering av avfall
J. Information om åtgärdsplaner i nödsituationer
I del 1 bör uppgifterna i sammanfattad form korrekt återge den information som tillhandahålls de behöriga myndigheterna i enlighet med artiklarna 6 och 7 i direktiv 2001/18/EG på de villkor som anges i inledningen till bilaga III A.
Del 2 avser produkter som består av eller innehåller genetiskt modifierade högre växter. Med termen högre växter avses
växter som tillhör den taxonomiska gruppen Gymnospermae och Angiospermae. Del 2 omfattar följande avsnitt:
A. Allmänna uppgifter
B. Information om den genetiskt modifierade växten
C. Uppgifter om försöksutsättningen
D. Sammanfattning av den potentiella inverkan på miljön av utsättningen av de genetiskt modifierade växterna
E. Kort redogörelse för eventuella åtgärder som vidtagits av anmälaren för att kontrollera riskerna
F. Sammanfattning av planerade fältförsök i syfte att få fram nya uppgifter om utsättningens inverkan på miljön och
människors hälsa
I del 2 bör uppgifterna i sammanfattad form korrekt återge den information som tillhandahålls de behöriga myndigheterna i enlighet med artiklarna 6 och 7 i direktiv 2001/18/EG på de villkor som anges i inledningen till bilaga III B.
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BESLUT nr 2/2002 AV ASSOCIERINGSRÅDET EU-RUMÄNIEN
av den 14 maj 2002
om antagande av villkoren för Rumäniens deltagande i gemenskapens Fiscalis-program
(2002/814/EG)
ASSOCIERINGSRÅDET HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Rumänien, å andra sidan (1),
med beaktande av tilläggsprotokollet till Europaavtalet om
Rumäniens deltagande i gemenskapsprogrammen (2), särskilt
artiklarna 1 och 2 i detta, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

Enligt artikel 1 i tilläggsprotokollet får Rumänien delta i
gemenskapens ramprogram, särskilda program, projekt
eller andra åtgärder inom en lång rad områden.
Det anges vidare att även andra områden inom gemenskapens verksamhet än de som förtecknas kan komma att
omfattas.
Enligt artikel 2 i tilläggsprotokollet skall associeringsrådet
bestämma villkoren för Rumäniens deltagande i de verksamheter som avses i artikel 1.

(1) EGT L 357, 31.12.1994, s. 2.
(2) EGT L 317, 30.12.1995, s. 40.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Rumänien skall delta i gemenskapens Fiscalis-program (nedan
kallat programmet) på de villkor som anges i bilagorna I och II,
vilka skall utgöra en integrerad del av detta beslut.
Artikel 2
Detta beslut skall tillämpas under programmets återstående
giltighetstid. Om gemenskapen beslutar att förlänga giltighetstiden utan några betydande ändringar i programmet, förlängs
även detta beslut automatiskt i motsvarande utsträckning om
ingen av parterna säger upp det.
Artikel 3
Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas av associeringsrådet.

Utfärdat i Bryssel den 14 maj 2002.
På associeringsrådets vägnar
M. GEOANA

Ordförande
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BILAGA I
VILLKOR FÖR RUMÄNIENS DELTAGANDE I FISCALIS-PROGRAMMET
1. Såsom framgår av artikel 7 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 888/98/EG (1) av den 30 mars 1998 om antagande av gemenskapens åtgärdsprogram för att förbättra systemen för indirekt beskattning på den inre marknaden
(Fiscalis-programmet) (nedan kallat programmet) skall Rumänien delta i programmet i enlighet med de villkor som
anges i Europaavtalet och tilläggsprotokollet till detta och i den omfattning som är tillåten enligt gemenskapslagstiftningen om indirekt beskattning. Rumänien skall således delta i programmets verksamhet på följande villkor:
— Deltagande i de verksamheter som avses i artikel 4 (system för kommunikation och informationsutbyte, handböcker och guider) skall medges i den omfattning som är tillåten enligt gemenskapslagstiftningen om indirekt
beskattning.
— Deltagande i de verksamheter som avses i artikel 5.1 (tjänstemannautbyte) och 5.2 (seminarier) och i artikel 6
(gemensamma utbildningsinitiativ) skall medges enligt de villkor som fastställs i dessa artiklar.
— Deltagande i de verksamheter som avses i artikel 5.3 (multilaterala kontroller) kommer inte att medges, eftersom
gemenskapens rättsliga ram för samarbete på detta område, enligt direktiv 77/799/EEG (2) och förordning (EEG)
nr 218/1992 (3), endast gäller de länder som är medlemsstater i Europeiska unionen.
2. Villkoren för inlämnande, bedömning och urval av ansökningar rörande seminarier och utbyten avseende tjänstemän
från Rumänien skall vara desamma som för tjänstemän från de 15 nationella administrationerna i Europeiska gemenskapens medlemsstater.
3. I bilaga II fastställs det finansiella bidrag som Rumänien i början av varje budgetår måste betala till Europeiska unionens allmänna budget för att täcka de kostnader som uppstår i samband med dess deltagande i programmet under
perioden 2001–2002. I enlighet med de principer som fastställs i artikel 110.2 i Europaavtalet om upprättande av en
associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Rumänien, å andra sidan,
har associeringskommittén rätt att närhelst det är nödvändigt anpassa detta bidrag.
4. Företrädare för Rumänien kommer att delta som observatörer och angående punkter som berör dem i den ständiga
kommitté för administrativt samarbete inom området för indirekta skatter som avses i artikel 11.1 i beslut nr 888/98/
EG. De rumänska företrädarna skall inte delta i dessa möten när det gäller de övriga punkterna eller i samband med
omröstning.
5. Europeiska gemenskapens medlemsstater och Rumänien kommer inom ramen för gällande bestämmelser att göra sitt
yttersta för att underlätta fri rörlighet och vistelse för alla personer som kan komma i fråga för programmet och som
förflyttar sig mellan Rumänien och EU:s medlemsstater för att delta i verksamhet som omfattas av detta beslut.
6. Utan att det påverkar Europeiska gemenskapernas kommissions och Europeiska gemenskapernas revisionsrätts ansvar
i fråga om övervakning och utvärdering av programmet i enlighet med beslut nr 888/98/EG kommer Rumäniens
deltagande i programmet att kontinuerligt övervakas inom ramen för ett partnerskap mellan Rumänien och kommissionen. Rumänien kommer att lämna de rapporter som krävs till kommissionen och delta i andra särskilda verksamheter som gemenskapen anger i detta sammanhang.
7. Det språk som skall användas i ansökningsförfaranden, kontrakt, rapporter som skall lämnas in och andra administrativa förfaranden inom ramen för programmet skall vara ett av Europeiska gemenskapens officiella språk.
8. Gemenskapen och Rumänien kan när som helst med tolv månaders varsel skriftligen säga upp verksamhet som
omfattas av detta beslut. De verksamheter som pågår vid tidpunkten för uppsägningen skall fortsätta till dess att de
slutförts enligt de villkor som anges i detta beslut.

(1) EGT L 126, 28.4.1998, s. 1.
(2) EGT L 366, 27.12.1977, s. 15. Direktivet senast ändrat genom 1994 års anslutningsakt.
(3) EGT L 24, 1.2.1992, s. 1.
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BILAGA II
RUMÄNIENS FINANSIELLA BIDRAG TILL FISCALIS-PROGRAMMET
1. Rumäniens finansiella bidrag skall läggas till det belopp som varje år anslås i Europeiska unionens allmänna budget
för åtagandebemyndiganden för att kommissionens finansiella skyldigheter i samband med arbetet med att
genomföra, förvalta och driva Fiscalis-programmet, nedan kallat programmet, skall kunna fullgöras.
2. Det finansiella bidraget har beräknats med utgångspunkt från ett dagtraktamente på i medeltal 146 euro och ett resebidrag på i medeltal 695 euro för kostnader i samband med deltagande i seminarier och utbyten. Vid beräkningen av
det finansiella bidraget har det uppskattats att Rumänien kommer att delta i, i medeltal, 15 seminarier och 25 utbyten
per år. Det finansiella bidraget får justeras i början av varje år med hänsyn till det faktiska antal verksamheter i vilka
Rumänien planerar att delta under året. Justeringen kommer att ske genom den uppmaning om betalning som Rumänien kommer att få från kommissionen såsom anges i punkt 6.
3. Om inte annat beslutas med stöd av villkoren i punkt 2 kommer Rumäniens bidrag att uppgå till 109 638 euro för
varje år som landet deltar. Av detta belopp kommer 7 173 euro att täcka de administrativa tilläggskostnader för
kommissionens förvaltning av programmet som uppstår i samband med Rumäniens deltagande.
4. Rumänien kommer över sin nationella budget att betala de årliga administrativa tilläggskostnader som avses i punkt
3.
5. Rumänien kommer att betala 50 % av den resterande årliga kostnaden för sitt deltagande över sin nationella budget
för år 2001 och 60 % för 2002.
Om inte annat följer av det särskilda programplaneringsförfarandet för Phare kommer återstående 50 % att betalas
från Rumäniens Phare-tilldelning för år 2001, 40 % för 2002 — detta under förutsättning att de nödvändiga budgetmedlen finns tillgängliga. De erforderliga Phare-medlen kommer att överföras till Rumänien med stöd av en särskild
finansieringsöverenskommelse. Dessa medel kommer tillsammans med den del som tas från Rumäniens statsbudget
att utgöra Rumäniens nationella bidrag från vilket Rumänien kommer att göra betalningar på grundval av kommissionens årliga betalningsuppmaningar.
6. Budgetförordningen för Europeiska unionens allmänna budget av den 21 december 1977 (1) skall tillämpas, särskilt
vad gäller förvaltningen av Rumäniens bidrag.
När detta beslut träder i kraft skall kommissionen sända en eller flera uppmaningar till Rumänien att betala in ett
belopp som motsvarar dess bidrag till kostnaderna för verksamheterna under året. Detta bidrag skall anges i euro och
betalas in på ett av kommissionen öppnat bankkonto i euro.
Rumänien skall betala sitt bidrag i enlighet med kommissionens betalningsuppmaningar
— när det gäller den del som finansieras över den nationella budgeten, senast tre månader efter det att dessa avsänts,
och
— när det gäller den del som finansieras genom Phare, senast 30 dagar efter det att Phare-medlen skickats till landet.
Vid försenad inbetalning skall Rumänien betala dröjsmålsränta på utestående belopp räknat från förfallodagen. Räntesatsen skall vara den räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar för sina transaktioner i euro under den månad
då betalningen förfaller med ett tillägg av 1,5 procentenheter.
7. Dagtraktamentena skall gälla för alla programmets deltagare och fastställas av kommissionen för varje enskilt land.
Rumänien kommer att få ett första budgetförskott från kommissionen vilket skall utbetalas i början av varje år. En
andra förskottsutbetalning kan ske vid mitten av året beroende på i vilken utsträckning Rumänien deltagit i programverksamheten och förväntas delta under resten av året. Den berörda rumänska avdelningen skall använda dessa
förskott för att betala för de rumänska deltagarnas färdhandlingar och uppehälle.
8. De kostnader för resor och uppehälle som Rumäniens företrädare och experter ådrar sig i samband med sin
medverkan som observatörer i det kommittéarbete som avses punkt 4 i bilaga I skall ersättas av kommissionen på
samma grundval som när det gäller Europeiska unionens medlemsstater.

(1) EGT L 356, 31.12.1977, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 762/2001 (EGT L 111, 20.4.2001, s. 1).
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BESLUT nr 1/2002 AV ASSOCIERINGSRÅDET EU–LITAUEN
av den 18 juni 2002
om antagande av de allmänna villkoren för Republiken Litauens deltagande i gemenskapens
program
(2002/815/EG)
ASSOCIERINGSRÅDET HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Europaavtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Litauen, å andra sidan, (1)
särskilt artikel 110 i detta, och
av följande skäl:

Artikel 4
Projekt och initiativ som läggs fram av deltagare från Litauen
skall, i största möjliga utsträckning, omfattas av samma villkor,
bestämmelser och förfaranden i fråga om de berörda
programmen som de som tillämpas för medlemsstaterna.
Artikel 5

(1)

Enligt artikel 110 i Europaavtalet och dess bilaga XX får
Litauen delta i gemenskapens ramprogram, särskilda
program, projekt eller andra åtgärder på en rad olika
områden. Däri föreskrivs även att andra gemenskapsområden får läggas till.

(2)

Enligt nämnda artikel 110 skall villkoren för Litauens
deltagande i denna verksamhet beslutas av associeringsrådet.

(3)

De särskilda villkoren för deltagande, inklusive de som
avser finansiering, i respektive gemenskapsprogram bör
fastställas mellan Europeiska gemenskapernas kommission och Litauens behöriga myndigheter.

De särskilda villkoren, inklusive det ekonomiska bidraget, för
Litauens deltagande i varje enskilt program skall fastställas
mellan kommissionen och Litauens behöriga myndigheter. Om
Litauen skulle ansöka om externt bistånd från gemenskapen
enligt rådets förordning (EEG) nr 3906/89 av den 18 december
1989 om ekonomiskt stöd till vissa länder i centrala och östra
Europa (2), får sådana särskilda villkor fastställas på grundval av
en finansieringsöverenskommelse.
Artikel 6
Detta beslut skall gälla för en obestämd period.
Det får sägas upp skriftligen av endera parten med sex månaders varsel.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 7
Artikel 1
Litauen får delta i alla de gemenskapsprogram som står öppna
för deltagande av kandidatländerna i Central- och Östeuropa, i
enlighet med bestämmelserna om antagandet av dessa program.

Associeringsrådet får senast tre år efter det att detta beslut har
trätt i kraft och vart tredje år därefter göra en översyn av hur
detta beslut har genomförts på grundval av Litauens faktiska
deltagande i ett eller flera gemenskapsprogram.

Artikel 2

Artikel 8

Litauen skall bidra ekonomiskt till Europeiska unionens
allmänna budget i förhållande till de program i vilka Litauen
deltar.

Detta beslut träder i kraft den första dagen i månaden efter den
dag det antas av associeringsrådet.

Artikel 3
Företrädare för Litauen får, som observatörer och i fråga om de
punkter som Litauen berörs av, delta i de förvaltningskommittéer som ansvarar för övervakningen av de program till vilka
Litauen bidrar ekonomiskt.

(1) EGT L 51, 20.2.1998, s. 3.

Utfärdat i Bryssel den 18 juni 2002.
På associeringsrådets vägnar
J. PIQUÉ I CAMPS

Ordförande

(2) EGT L 375, 23.12.1989, s. 11. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 2666/2000 (EGT L 306, 7.12.2000, s. 1).
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 14 oktober 2002
om ändring av beslut 1999/187/EG om avslut av medlemsstaternas räkenskaper avseende utgifter
som finansieras genom garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruk för räkenskapsåret 1995
[delgivet med nr K(2002) 3771]
(Endast den grekiska texten är giltig)

(2002/816/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

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 i denna,
efter samråd med Europeiska utvecklings- och garantifonden
för jordbruk, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

Genom beslut 2002/524/EG (3) fastställer kommissionen
en finansiell korrigering för Grekland på grund av brister
i kontrollsystemet inom sektorn för jordbruksgrödor
under regleringsåren 1996–1999. Då bristerna existerade
redan före de aktuella regleringsåren bör en liknande
finansiell korrigering fastställas avseende regleringsåret
1995. Det är därför nödvändigt att ändra Kommissionens beslut 1999/187/EG av den 3 februari 1999 om
avslut av medlemsstaternas räkenskaper avseende utgifter
som finansieras genom garantisektionen vid Europeiska
utvecklings- och garantifonden för jordbruk för räkenskapsåret 1995, senast ändrad genom beslut 2000/448/
EG.
Detta beslut föregriper inte de finansiella följderna av ett
slutligt godkännande av räkenskaperna när det gäller
statliga stöd och överträdelser för vilka förfarande enligt
artiklarna 88 och 226 i fördraget pågår eller avslutades
efter den 15 maj 2002.

perna kommer att fastställa på grundval av undersökningar som pågår när detta beslut fattas, oegentligheter
som faller under artikel 8 i förordning (EEG) nr 729/70
eller EG-domstolens domar i mål som pågick den 15 maj
2002 och som gäller frågor som det här beslutet berör.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De delar i bilagan till beslut 1999/187/EG som gäller Republiken Grekland skall ersättas med bilagan till det här beslutet.
Artikel 2
Ett ytterligare belopp på – 1 827 922 367 grekiska drakmer
som följer av punkt 3 i bilagan och avsätts genom detta beslut
skall bokföras under de utgifter som avses i artikel 4.1 i
kommissionens förordning (EG) nr 296/96 (4) för augusti
månad 2002.
Artikel 3
Detta beslut riktar sig till Republiken Grekland.

Utfärdat i Bryssel den 14 oktober 2002.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Detta beslut föregriper inte de finansiella följder som
kommissionen vid ett slutligt avslutande av räkenska-

(1) EGT L 94, 28.4.1970, s. 13.
(2) EGT L 125, 8.6.1995, s. 1.
(3) EGT L 170, 29.6.2002, s. 77.

Ledamot av kommissionen

(4) EGT L 39, 17.2.1996, s. 5.
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BILAGA
GREKLAND
EUGFJ: grantisektionen, utgifter
Verksamhetsår: 1995

Grekiska drakmer

1. Godkända utgifter
a) Utgifter som deklarerats av medlemsstaten för den aktuella avräkningen
b) Utgifter som deklarerats under föregående år men som undantagits från den
avräkningen

760 186 802 122
14 056 031 234

c) Utgifter som deklarerats, undantagna från den aktuella avräkningen

0

d) Utgifter som deklarerats, och som redan fallit under ett avräkningsbeslut

0

e) Utgifter som deklarerats och som faller under den aktuella avräkningen
(a + b + c + d)

774 242 833 356

f) Icke godkända utgifter

– 26 082 443 724

g) Sammanlagda godkända utgifter (e + f)

748 160 389 632

2. Bokförda utgifter
a) Utgifter som bokförts för innevarande år

758 830 725 324

b) Utgifter som bokförts för föregående år, men som undantagits från den avräkningen

14 056 031 234

c) Utgifter som bokförts för innevarande år men som undantagits från den
aktuella avräkningen

0

d) Utgifter som bokförts för innevarande år, och som redan fallit under ett
avräkningsbeslut

0

e) Utgifter som bokförts för ett senare regleringsår

0

f) Sammanlagda bokförde utgifter som faller under den aktuella avräkningen
(a + b + c + d + e)

772 886 756 558

3. Utgifter som skall betalas av eller betalas till medlemsstataterna efter avslutning av räkenskaperna (2f—1g)

24 726 366 926

