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(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1382/2003
av den 22 juli 2003
om beviljande av ekonomiskt gemenskapsstöd till förbättring av godstransportsystemets miljöprestanda (”Marco Polo-programmet”)
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

(4)

Det bör inrättas ett program, nedan kallat ”Marco Poloprogrammet” eller ”programmet”, i syfte att minska
trafikstockningar och förbättra godstransportsystemets
miljöprestanda i gemenskapen samt främja intermodalitet och på så sätt bidra till ett effektivt och hållbart
transportsystem. För att detta syfte skall kunna uppnås
bör programmet gå ut på att stödja åtgärder inom sektorerna godstransport och logistik samt på andra marknader som skall beaktas. Dessa åtgärder bör bidra till att
behålla fördelningen av gods mellan olika transportsätt
på 1998 års nivåer genom att bidra till att den
förväntade sammanlagda ökningen av den internationella
godstrafiken på väg omställs till närsjöfart, järnväg och
inre vattenvägar eller till en kombination av transportsätt
där vägtransportsträckorna är så korta som möjligt.

(5)

Marco Polo-programmet kommer att innehålla tre
åtgärdstyper: för det första trafikomställningsåtgärder,
som bör vara inriktade på att under rådande marknadsförhållanden överföra så mycket godstrafik som möjligt
från väg till närsjöfart, järnväg och inre vattenvägar, för
det andra katalysatoråtgärder, som bör leda till en
förändring av hur godstransport som inte går på väg
genomförs i gemenskapen, och för det tredje åtgärder
för gemensamt lärande, som bör höja kompetensen
inom logistiksektorn och främja avancerade metoder och
förfaranden för samarbete på godstransportmarknaden.

(6)

Åtgärderna måste inbegripa minst två länders territorium. Om dessa två länder är medlemsstater eller andra
länder som deltar i Marco Polo-programmet i enlighet
med villkoren i denna förordning kan de deltagande
företagen få ersättning för sina kostnader genom
programmet inom de gränser som anges i förordningen.

(7)

För att åtgärdernas europeiska dimension skall kunna
återspeglas, bör samarbete mellan företag som är etablerade i olika länder uppmuntras i form av konsortier som
lägger fram åtgärdsförslag.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artiklarna 71.1 och 80.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europeiska och ekonomiska och sociala
kommitténs yttrande (2),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (3),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (4), och

av följande skäl:

(1)

Europeiska rådet deklarerade vid sitt möte i Göteborg
den 15 och 16 juni 2001 att en central del i strategin
för hållbar utveckling är att fördelningen mellan olika
transportsätt måste ändras.

(2)

Om inga drastiska åtgärder vidtas kommer de sammanlagda vägtransporterna i Europa att öka med 50 % fram
till 2010. Detta motsvarar en ökning av den internationella godstrafiken på väg med cirka 12 miljarder tonkilometer om året.

(3)

I sin vitbok ”Den gemensamma transportpolitiken fram
till 2010: Vägval inför framtiden” föreslår kommissionen
åtgärder avsedda att senast 2010 leda till att transportsättens marknadsandelar hamnar på den nivå som
rådde 1998. Detta lägger grunden till en ändrad fördelning från 2010.

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

EGT C 126 E, 28.5.2002, s. 354.
EGT C 241, 7.10.2002, s. 37.
EGT C 278, 14.11.2002, s. 15.
Europaparlamentets yttrande av den 25 september 2002 (ännu ej
offentliggjort i EUT), rådets gemensamma ståndpunkt av den 25
april 2003 (EUT C 153 E, 1.7.2003, s. 252) och Europaparlamentets beslut av den 3 juli 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT).
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Sökandena bör kunna lägga fram förslag, nya eller i
förekommande fall redan befintliga, som bäst motsvarar
de aktuella marknadskraven. Godtagbara förslag bör inte
förkastas genom en överdrivet stelbent definition av
rimliga åtgärder. Den flexibilitet som kommissionen,
med bistånd av den kommitté som upprättas genom
artikel 12.1, givits för urval av förslag bör särskilt få till
följd att effektiva förslag som ligger på ett belopp under
de vägledande minimitrösklarna för subventioner kan
erhålla ekonomiskt gemenskapsstöd.

Det kan finnas fall där utvecklingen av en befintlig tjänst
kan medföra likvärdiga eller större fördelar, såvitt avser
ytterligare trafikomställning, kvalitet, miljö och hållbarhet, jämfört med dem som uppkommer genom startandet av en ny tjänst som medför avsevärda utgifter.

För att startstöd till trafikomställningsåtgärder skall vara
öppet, objektivt och tydligt begränsat bör det bygga på
kostnadsbesparingar för samhället genom användning av
närsjöfart, järnväg och inre vattenvägar eller en kombination av transportsätt i stället för enbart vägtransporter.
Därför har kommissionen inrättat ett vägledande ekonomiskt stöd på 1 euro för varje omställning av 500 tonkilometer vägtransport.

Med hänsyn till den vikt som tillerkänns frågan om internalisering av yttre kostnader, särskilt miljömässiga, både
i vitboken med titeln ”Den gemensamma transportpolitiken fram till 2010: Vägval inför framtiden” och i slutsatserna från Europeiska rådet i Göteborg, och till det
faktum att transportmarknaden är under stark utveckling, bör det vara möjligt att beakta det framtida arbetet
med att utveckla metoder för att internalisera de yttre
kostnaderna, regelbundet bedöma utvecklingen av differentialerna för de yttre kostnaderna och i förekommande
fall i enlighet med detta föreslå en ändring av riktvärdet
för det ekonomiska stödet.
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(14)

Eftersom målet för Marco Polo-programmet inte i
tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna
och de därför på grund av programmets omfattning
bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen
vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i
artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(15)

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

(16)

Ett referensbelopp enligt punkt 33 i det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och
förbättring av budgetförfarandet har införts i denna
förordning för hela den tid programmet pågår, utan att
detta påverkar budgetmyndighetens befogenheter enligt
fördraget.

(17)

För att denna förordning på snabbast möjliga sätt skall
kunna börja tillämpas som grund för utdelning av stöd
bör förordningen träda i kraft så snart som möjligt efter
det att den antas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I
SYFTE, DEFINITIONER OCH RÄCKVIDD

Artikel 1
(12)

(13)

För att projekten skall få efterföljare och publicitet, och
för att öppenhet och insyn skall kunna garanteras, bör
resultaten av katalysatoråtgärder och samarbetsåtgärder
spridas i tillräcklig utsträckning.

Det är viktigt att under både urvalsprocess och hela
projektgenomförandet se till att projekten verkligen
bidrar till den gemensamma transportpolitiken, och inte
leder till någon oacceptabel snedvridning av konkurrensen. Kommissionen bör därför utvärdera förordningens genomförande. Kommissionen bör senast den
31 december 2006 lägga fram en rapport om Marco
Polo-programmets resultat. Vid behov kan kommissionen samtidigt föreslå ändringar av denna förordning.

Syfte
Genom denna förordning inrättas ett heltäckande finansieringsinstrument, nedan kallat ”Marco Polo-programmet” eller
”programmet”, i syfte att minska trafikstockningar och öka
transportsystemets miljöprestanda samt främja intermodala
transporter och på så sätt bidra till ett effektivt och hållbart
transportsystem för perioden 1 januari 2003–31 december
2010, för att vid programmets slut uppnå att den förväntade
årliga sammanlagda ökningen av de internationella godstransporterna på väg, uttryckt i tonkilometer, har omställts till
närsjöfart, järnväg och inre vattenvägar eller till en kombination av transportsätt, där vägtransporterna är så korta som
möjligt.
(1) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
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Artikel 2

Definitioner

I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:
a) åtgärd: ett projekt som gäller logistikmarknaden, genomfört
av företag, och som bidrar till att minska trafikstockningarna i systemet för godstransporter på väg och/eller till att
förbättra transportsystemets miljöprestanda genom optimerade transporter till och från intermodala transportkedjor
inom medlemsstaternas territorium.
b) trafikomställningsåtgärd: en åtgärd som direkt och omedelbart
överför godstrafik från väg till närsjöfart, järnväg, inre
vattenvägar eller till en kombination av transportsätt, där
vägtransporterna är så korta som möjligt, och som inte är
en katalysatoråtgärd.
c) katalysatoråtgärd: en innovativ åtgärd inriktad på att komma
till rätta med betydande strukturella hinder på godstransportmarknaden vilka hindrar marknaderna från att fungera
väl eller hämmar närsjöfartens, järnvägens och de inre
vattenvägarnas konkurrenskraft, och/eller hindrar transportkedjor där dessa transportsätt ingår från att fungera väl. Vid
tillämpningen av denna definition betyder strukturella
handelshinder faktiska hinder för godstransportkedjans
funktion, dock inte lagstiftning eller tillfälliga hinder.
d) åtgärd för gemensamt lärande: en åtgärd inriktad på att
förbättra samarbetet för att strukturellt optimera arbetsmetoder och förfaranden i godstransportkedjan, med beaktande
av logistikens behov.
e) kompletterande åtgärd: en åtgärd som förbereder eller stöder
en pågående eller kommande åtgärd, t.ex. informations- eller
resultatspridning, projektövervakning, utvärdering eller
insamlande och analys av statistik. Åtgärder som gäller
saluföring av produkter, processer eller tjänster, marknadsföring eller säljstöd räknas inte som kompletterande
åtgärder.
f) förberedande åtgärd: en åtgärd som förbereder en katalysatoråtgärd, såsom studier av teknisk, operativ eller finansiell
genomförbarhet samt tester av utrustning.

L 196/3

j) tonkilometer: transport av ett ton gods, eller dess volymekvivalent, över en sträcka av en kilometer.
k) närbeläget tredje land: varje stat som inte är medlem i Europeiska unionen eller kandidatland för anslutning till Europeiska unionen som har en gemensam gräns med Europeiska
unionen eller har kust mot ett innanhav eller innanhav med
få utlopp som gränsar till Europeiska unionen.

Artikel 3
Räckvidd
1. Marco Polo-programmet skall omfatta trafikomställningsåtgärder, katalysatoråtgärder och åtgärder för gemensamt
lärande som
a) inbegriper minst två medlemsstaters territorium, eller
b) inbegriper minst en medlemsstats och ett närbeläget tredje
lands territorium.
2. När en åtgärd inbegriper ett tredje lands territorium, skall
de kostnader som uppstår i det landets territorium inte täckas
av programmet, utom i de fall som anges i punkterna 3 och 4.
3. Programmet skall vara öppet för kandidatländer. Deltagandet skall ske enligt de villkor som anges i respektive lands
associeringsavtal och på grundval av bestämmelserna i
associeringsrådens beslut för respektive land.
4. Programmet skall också vara öppet för EFTA-länder och
EES-länder i mån av tillgång på extra medel och i enlighet med
förfaranden som skall överenskommas med respektive land.

KAPITEL II
SÖKANDE OCH ÅTGÄRDER SOM KAN KOMMA I FRÅGA

Artikel 4
Sökande som kan komma i fråga

g) konsortium: en sammanslutning varigenom minst två företag
ingått ett avtal om att gemensamt och med delat ansvar
genomföra en åtgärd.
h) företag: en inrättning som bedriver ekonomisk verksamhet,
oavsett rättslig form och finansieringsform.
i) kringverksamhet: en underordnad verksamhet som är
nödvändig för att målen för en trafikomställningsåtgärd eller
en katalysatoråtgärd skall kunna uppnås.

1. Som regel skall projektförslagen lämnas in av konsortier
bestående av minst två företag etablerade i minst två olika
medlemsstater eller i minst en medlemsstat och ett närbeläget
tredje land.
2. Företag etablerade utanför gemenskapen och utanför de
deltagande länder som avses i artikel 3.3 och 3.4 och som
eventuellt kan vara associerade till projektet får inte i något fall
erhålla gemenskapsfinansiering enligt programmet.
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Artikel 5

Trafikomställningsåtgärder

1.
Trafikomställningsåtgärder, däri eventuellt inbegripet den
ytterligare trafikomställning som uppstår genom att en befintlig
tjänst utvecklas, skall vara berättigade till stöd enligt
programmet om följande villkor är uppfyllda:
a) Trafikomställningsåtgärden skall förväntas leda till en
faktisk, betydande, mätbar och hållbar godstrafikomställning
från vägtransport till närsjöfart, järnväg, inre vattenvägar
eller en kombination av transportsätt där vägtransporterna
är så korta som möjligt.

2.8.2003

I enlighet med förfarandet i artikel 12.2 får kommissionen,
med lämpliga tidsintervall se över hur de faktorer som beräkningen skall grundas på har utvecklats och om nödvändigt
anpassa beloppet för det ekonomiska gemenskapsstödet i
enlighet därmed.
4. Det ekonomiska gemenskapsstödet till trafikomställningsåtgärder skall delas ut på grundval av stödkontrakt. Dessa
kontrakt skall som regel ha en längsta löptid på 38 månader.
Det ekonomiska gemenskapsstödet får inte förnyas efter den
föreskrivna maximiperioden på 38 månader.
5. Den vägledande miniminivån för stödbelopp för en trafikomställningsåtgärd skall motsvara 250 miljoner tonkilometer
genomförd trafikomställning eller, i förhållande till det vägledande beloppet för stödsumman i euro, ett belopp på 500 000
euro.

b) En
realistisk
verksamhetsplan
skall
visa
att
trafikomställningsåtgärden är ekonomiskt lönsam av egen
kraft efter högst 36 månaders gemenskapsfinansiering.
Artikel 6
c) Trafikomställningsåtgärden får inte leda till en snedvridning
av konkurrensen på de relevanta marknaderna, särskilt inte
mellan transportsätt som utgör alternativ till endast vägtransport eller inom vart och ett av dessa, på ett sätt som strider
mot gemensamma intressen.
d) När en åtgärd förutsätter tjänster från utomstående som inte
ingår i konsortiet, skall sökanden visa att tjänsterna
upphandlats i enlighet med ett öppet, objektivt och icke
diskriminerande förfarande för urval av de berörda
tjänsterna.

2.
Ekonomiskt gemenskapsstöd till trafikomställningsåtgärder får uppgå till högst 30 % av de totala utgifter som är
nödvändiga för att åtgärdens mål skall uppnås och som
uppstått på grund av denna. Ekonomiskt gemenskapsstöd skall
betalas ut för sådana utgifter, om de är direkt förknippade med
åtgärdens genomförande. Utgifter för kringliggande infrastruktur skall likaså vara berättigade till ekonomiskt gemenskapsstöd, i den mån de är marginella, upp till högst 30 %.
Utgifter som uppstår från och med den dag ansökan lämnas in
i samband med urvalsförfarandet skall vara berättigade till
ekonomiskt gemenskapsstöd, förutsatt att ett slutligt godkännande av gemenskapsfinansiering lämnas. Bidrag till finansiering av kostnader för tillgångar i lös egendom skall vara
underställt skyldigheten att under hela stödperioden huvudsakligen använda tillgångarna för åtgärden, i enlighet med
bestämmelserna i stödkontraktet.

3.
Det ekonomiska gemenskapsstöd som avses i punkt 2,
fastställt av kommissionen på grundval av antalet omställda
tonkilometer från väg till närsjöfart, järnväg, inre vattenvägar
eller till en kombination av transportsätt där vägtransporterna
är så korta som möjligt, skall till en början vara 1 euro per 500
tonkilometer omställd vägtransport. Detta riktvärde kan särskilt
justeras i förhållande till förslagets kvalitet eller den erhållna
faktiska fördelen för miljön.

Katalysatoråtgärder
1. Katalysatoråtgärder skall vara berättigade till stöd enligt
programmet om följande villkor är uppfyllda:
a) En realistisk verksamhetsplan skall visa att katalysatoråtgärden kommer att uppnå uppställda mål inom 48
månader och vara ekonomiskt lönsam av egen kraft efter
denna period.
b) Katalysatoråtgärden skall vara innovativ på europeisk nivå
vad avser logistik, teknik, metoder, utrustning, produkter
eller tjänster.
c) Katalysatoråtgärden skall förväntas leda till en faktisk,
mätbar och hållbar godstrafikomställning från vägtransport
till närsjöfart, järnväg, inre vattenvägar eller en kombination
av transportsätt där vägtransporterna är så korta som
möjligt. Katalysatoråtgärden skall förväntas leda till minskade trafikstockningar vid vägtransporter och inte till en
omställning mellan närsjöfart, järnväg och inre vattenvägar.
d) Det skall finnas en realistisk plan för katalysatoråtgärden
med konkreta etappmål för hur målen skall uppnås och
med uppgift om vilket behov det finns av ledningsstöd från
kommissionens sida.
e) Katalysatoråtgärden får inte leda till snedvridning av konkurrensen på de relevanta marknaderna, särskilt inte mellan
transportsätt som utgör alternativ till endast vägtransport
eller inom vart och ett av dessa, på ett sätt som strider mot
gemensamma intressen.
f) När en åtgärd förutsätter tjänster från utomstående som inte
ingår i konsortiet, skall sökanden visa att tjänsterna
upphandlats i enlighet med ett öppet, objektivt och icke
diskriminerande förfarande för urval av de berörda
tjänsterna.
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2.
Inom ramen för de målsättningar som anges i kommissionens vitbok ”Den gemensamma transportpolitiken fram till
2010: Vägval inför framtiden” skall de katalysatoråtgärder som
avser nya koncept, t.ex. höghastighetsleder till sjöss, ägnas
särskild uppmärksamhet.
Katalysatoråtgärder på transportmarknaderna bör helst avse de
transeuropeiska nät som avses i beslut nr 1692/96/EG (1) eller
de paneuropeiska transportkorridorerna och transportzonerna.
3.
Katalysatoråtgärdens resultat och metoder skall spridas i
syfte att bidra till syftet med denna förordning.
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b) Åtgärden skall vara innovativ på europeisk nivå.
c) Åtgärden får inte leda till snedvridning av konkurrensen på
de berörda marknaderna, särskilt inte mellan transportsätt
som utgör alternativ till endast vägtransport eller inom vart
och ett av dessa, på ett sätt som strider mot gemensamma
intressen.
d) Det skall finnas en realistisk plan för åtgärder för gemensamt lärande med konkreta etappmål för hur målen skall
uppnås och med uppgift om vilket behov det finns av
ledningsstöd från kommissionens sida.

4.
Det ekonomiska gemenskapsstödet till katalysatoråtgärder
får uppgå till högst 35 % av de totala utgifter som är
nödvändiga för att åtgärdens mål skall uppnås och som
uppstått på grund av denna, inbegripet de förberedande åtgärderna. Ekonomiskt gemenskapsstöd skall betalas ut för sådana
utgifter, om de är direkt förknippade med åtgärdens genomförande. De utgifter för kringverksamhet i samband med infrastrukturarbete som är nödvändiga för att åtgärdens mål skall
uppnås, skall också vara berättigade till ekonomiskt gemenskapsstöd upp till 35 %, i den mån de är marginella. Utgifter
som uppstår från och med den dag ansökan lämnas in i
samband med urvalsförfarandet skall vara berättigade till
gemenskapsstöd, förutsatt att ett slutgiltigt godkännande av
gemenskapsfinansiering lämnas. Bidrag till finansiering av kostnader för tillgångar i lös egendom skall vara underställt skyldigheten att under hela stödperioden huvudsakligen använda tillgångarna för åtgärden, i enlighet med bestämmelserna i
stödkontraktet.

2. Resultat och metoder i samband med åtgärderna för
gemensamt lärande skall spridas i syfte att bidra till att målen i
denna förordning uppnås.

5.
Det ekonomiska gemenskapsstödet till katalysatoråtgärder
skall delas ut på grundval av stödkontrakt, med lämpliga
bestämmelser om ledning och tillsyn. Dessa kontrakt skall som
regel ha en längsta löptid på 50 månader.

4. Det ekonomiska gemenskapsstödet till åtgärderna för
gemensamt lärande skall delas ut på grundval av stödkontrakt,
med lämpliga bestämmelser om ledning och tillsyn. Dessa
kontrakt skall som regel ha en längsta löptid på 26 månader.

Det ekonomiska gemenskapsstödet får inte förnyas efter den
föreskrivna maximiperioden på 50 månader.
6.
De politiska prioriteringar som kommer att beaktas under
urvalsförfarandet för sådana åtgärder skall fastställas i enlighet
med förfarandet i artikel 12.2.
Kommissionen får, med bistånd av den kommitté som inrättas i
enlighet med artikel 12.1, periodiskt revidera de politiska prioriteringarna.
7.
Lägsta vägledande stödbelopp för en katalysatoråtgärd
skall vara 1,5 miljoner euro.

3. Ekonomiskt gemenskapsstöd till åtgärder för gemensamt
lärande får uppgå till högst 50 % av de totala utgifter som är
nödvändiga för att åtgärderna skall uppnås och som uppstått
på grund av denna. Ekonomiskt gemenskapsstöd skall betalas
ut för sådana utgifter, om de är direkt förknippade med åtgärdens genomförande. Utgifter som uppstår från och med den
dag ansökan lämnas in i samband med urvalsförfarandet skall
vara berättigade till ekonomiskt gemenskapsstöd, förutsatt att
ett slutgiltigt godkännande av gemenskapsfinansiering lämnas.
Bidrag till finansiering av kostnader för tillgångar i lös egendom
skall vara underställt skyldigheten att under hela stödperioden
huvudsakligen använda tillgångarna för åtgärden, i enlighet
med bestämmelserna i stödkontraktet.

Det ekonomiska gemenskapsstödet får inte förnyas efter den
föreskriva maximiperioden på 26 månader.
5. De politiska prioriteringar som kommer att beaktas under
urvalsförfarandet för sådana åtgärder skall fastställas i enlighet
med förfarandet i artikel 12.2.
Kommissionen får, med bistånd av den kommitté som inrättas i
enlighet med artikel 12.1, periodiskt revidera de politiska prioriteringarna.
6. Lägsta vägledande stödbelopp för en åtgärd för gemensamt lärande skall vara 250 000 euro.

Artikel 7
Åtgärder för gemensamt lärande
1.
Åtgärder för gemensamt lärande skall vara berättigade till
stöd enligt programmet om följande villkor är uppfyllda:
a) Åtgärden skall leda till att de kommersiella tjänsterna på
marknaden blir bättre och ha en varaktighet på högst 24
månader.
(1) EGT L 228, 9.9.1996, s. 1. Beslutet senast ändrat genom beslut nr
1346/2001/EG (EGT L 185, 6.7.2001, s. 1).

Artikel 8
Närmare bestämmelser
Kommissionen skall i enlighet med förfarandet i artikel 12.2
utfärda närmare bestämmelser om inlämning av ansökningar,
urval, genomförande, spridning samt särskilda krav på utformning av rapporter och kontroller såvitt avser de åtgärder som
genomförs enligt programmet.

L 196/6

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Artikel 9
Statligt stöd
Europeiskt gemenskapsstöd till de åtgärder som fastställs i
programmet utesluter inte att samma åtgärd tilldelas medel
genom offentligt stöd på nationell, regional eller lokal nivå, om
detta stöd är förenligt med systemet för statligt stöd enligt
fördraget och tilldelas inom de gränser som fastställs för varje
typ av åtgärd i artiklarna 5.2, 6.4 respektive 7.3.

2.8.2003

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7
i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.
Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara
tre månader.
3.

Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.
Artikel 13
Budget

KAPITEL III
INLÄMNING OCH URVAL AV ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Artikel 10
Inlämning av åtgärdsförslag
Åtgärdsförslag skall lämnas in till kommissionen på det sätt
som anges i de närmare bestämmelser som utfärdats i enlighet
med artikel 8. Åtgärdsförslaget skall innehålla alla de upplysningar som kommissionen behöver för att kunna göra ett urval
i enlighet med artikel 11.
Artikel 11
Åtgärdsurval och beviljande av ekonomiskt stöd
Inlämnade åtgärdsförslag skall bedömas av kommissionen.
Kommissionen skall besluta vilka åtgärder som skall beviljas
ekonomiskt stöd enligt denna förordning, och därvid beakta det
i artikel 1 uppställda syftet och de villkor som anges i artiklarna
5, 6 eller 7. Vid urvalet skall kommissionen vidare beakta
åtgärdsförslagets fördelar i miljöhänseende, och i vilken
utsträckning det bidrar till att minska vägtrafikstockningarna.
Beslutet skall fattas i enlighet med förfarandet i artikel 12.2.
Kommissionen skall underrätta stödmottagarna och medlemsstaterna om sitt beslut.
KAPITEL IV

Finansieringsramen för genomförandet av Marco Poloprogrammet under perioden 1 januari 2003–31 december
2006 skall vara 75 miljoner euro.
De årliga anslagen kommer att anslås av budgetmyndigheten
inom ramen för budgetplanen.
Artikel 14
Anslag till kompletterande åtgärder och utvärdering av
programmet
Högst 5 % av den budget som anges i denna förordning skall
anslås till kompletterande åtgärder och oberoende utvärdering
av tillämpningen av artiklarna 5, 6 och 7.
Artikel 15
Utvärdering
1. Kommissionen skall informera kommittén åtminstone en
gång per år om programmets finansiella genomförande och
avlägga en lägesrapport för alla åtgärder som finansieras genom
programmet.
2. Med beaktande av Marco-Polo-programmets syfte skall
kommissionen senast den 31 december 2006 för Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
och Regionkommittén lägga fram en utvärderingsrapport om
programmets resultat, vid behov åtföljd av ett förslag till
ändring av denna förordning.

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 16

Artikel 12

Ikraftträdande

Kommitté
1.

Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 22 juli 2003.
På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

P. COX

G. ALEMANNO

Ordförande

Ordförande

2.8.2003
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RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1383/2003
av den 22 juli 2003
om tullmyndigheternas ingripande mot varor som misstänks göra intrång i vissa immateriella
rättigheter och om vilka åtgärder som skall vidtas mot varor som gör intrång i vissa immateriella
rättigheter
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

(5)

Tullmyndigheternas ingripande bör bestå antingen i att
myndigheterna uppskjuter frigörandet för övergång till
fri omsättning, export eller återexport av de varor som
misstänks vara varumärkesförfalskade eller pirattillverkade eller gör intrång i vissa immateriella rättigheter,
eller i att myndigheterna kvarhåller varorna, om de
hänförs till ett suspensivt arrangemang, placeras i en
frizon eller ett frilager, håller på att återexporteras efter
anmälan, införs på gemenskapens tullområde eller utförs
från detta, så länge som det behövs för att kunna avgöra
om det faktiskt rör sig om sådana varor.

(6)

Det bör med sikte på en harmonisering mellan medlemsstaterna närmare anges vilka uppgifter en ansökan om
ingripande skall innehålla, och även dess giltighetstid
och utformning. Harmoniseringen bör även omfatta villkoren för att ansökan skall godtas av tullmyndigheterna
och den enhet som har utsetts för att ta emot, behandla
och registrera ansökningar.

(7)

Medlemsstaterna bör få kvarhålla varorna under en viss
tid redan innan rättighetshavaren har lämnat in en
ansökan eller fått den godkänd, så att denne får
möjlighet att lämna in en ansökan om ingripande till
tullmyndigheterna.

(8)

När ett förfarande inleds i syfte att fastställa om intrång
har gjorts i immateriella rättigheter enligt de nationella
bestämmelserna kommer förfarandet att genomföras
med beaktande av kriterierna för fastställande av om
varor tillverkade i den berörda medlemsstaten gör
intrång i immateriella rättigheter. Medlemsstaternas
bestämmelser om de rättsliga instansernas behörighet
och om de rättsliga förfarandena berörs inte av denna
förordning.

(9)

För att underlätta tillämpningen av denna förordning
både för tullförvaltningarna och för rättighetshavarna
bör det även införas ett mer flexibelt förfarande för att
man skall kunna förstöra varor som gör intrång i vissa
immateriella rättigheter. Detta bör kunna ske utan att ett
förfarande inleds för att fastställa om intrång har gjorts i
immateriella rättigheter enligt de nationella bestämmelserna.

(10)

Det bör fastställas vilka åtgärder som skall vidtas för
varor som befunnits vara varumärkesförfalskade eller
pirattillverkade eller annars göra intrång i vissa immateriella rättigheter. Dessa åtgärder bör inte bara beröva
dem som är ansvariga för handeln med dessa varor den
ekonomiska vinningen av transaktionen och utgöra
påföljd, utan även effektivt avskräcka från ytterligare
transaktioner av samma slag.

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

(2)

(3)

(4)

I syfte att få det system att fungera bättre som infördes
genom rådets förordning (EG) nr 3295/94 av den 22
december 1994 om fastställande av vissa åtgärder avseende införsel till gemenskapen samt export och återexport från gemenskapen av varor som gör intrång i viss
immateriell äganderätt (1), bör det göras en utvärdering
av förordningens tillämpning. Av tydlighetsskäl bör
förordning (EG) nr 3295/94 upphöra att gälla och
ersättas med en ny förordning.
Saluföring av varumärkesförfalskade och pirattillverkade
varor och över huvud taget alla varor som gör intrång i
immateriella rättigheter medför väsentlig skada för de
tillverkare och handelsidkare som följer lagen och för
rättighetshavarna samt vilseleder konsumenterna, som
ibland också utsätts för hälso- och säkerhetsrisker.
Sådana varor bör därför i möjligaste mån hindras från
att släppas ut på marknaden, och i detta syfte bör
åtgärder införas för att effektivt bekämpa denna olagliga
verksamhet utan att den lagliga handeln hindras. Detta
mål stämmer överens med insatserna i samma syfte på
internationell nivå.
Om varumärkesförfalskade och pirattillverkade varor
samt överlag varor som gör intrång i immateriella rättigheter har sitt ursprung i eller kommer från tredje land,
bör deras införsel till gemenskapens tullområde
förbjudas, inbegripet deras omlastning, övergång till fri
omsättning i gemenskapen, hänförande till ett suspensivt
arrangemang och placering i en frizon eller ett frilager.
Vidare bör ett lämpligt förfarande införas som gör det
möjligt för tullmyndigheterna att ingripa för att på bästa
sätt se till att detta förbud upprätthålls.
Tullmyndigheternas ingripanden mot varumärkesförfalskade och pirattillverkade varor samt varor som gör
intrång i vissa immateriella rättigheter bör gälla dessa
varor även när de håller på att exporteras, återexporteras
eller utföras från gemenskapens tullområde.

(1) EGT L 341, 30.12.1994, s. 8. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).
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(11)

I syfte att undvika störningar vid tullklareringen av varor
som ingår i resandes personliga bagage är det lämpligt,
utom då vissa påtagliga tecken tyder på att det är fråga
om kommersiell handel, att från förordningens tillämpningsområde undanta varor som kan vara varumärkesförfalskade eller pirattillverkade eller göra intrång
i vissa immateriella rättigheter, när de importeras från
tredje land inom de gränser som i gemenskapsbestämmelserna fastställs i fråga om tullbefrielse.

b) Varorna påträffas vid en kontroll av varor som förs in till
eller ut från gemenskapens tullområde i enlighet med artiklarna 37 och 183 i förordning (EEG) nr 2913/92, som
hänförts till ett suspensivt arrangemang i enlighet med
artikel 84.1 a i den förordningen, som håller på att återexporteras efter anmälan i enlighet med artikel 182.2 i den
förordningen eller som är upplagda i en frizon eller ett
frilager i enlighet med artikel 166 i den förordningen.

(12)

En enhetlig tillämpning av de gemensamma bestämmelserna i denna förordning bör säkerställas, och det
ömsesidiga biståndet mellan medlemsstaterna, å ena
sidan, och mellan medlemsstaterna och kommissionen, å
andra sidan, bör förstärkas så att bestämmelserna blir
mer effektiva, särskilt genom tillämpning av bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 515/97 av den 13 mars
1997 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas
administrativa myndigheter och om samarbete mellan
dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt
tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen (1).

2. I denna förordning fastställs också de åtgärder som de
behöriga myndigheterna skall vidta med avseende på de varor
som avses i punkt 1, om det fastställs att de gör intrång i
immateriella rättigheter.

(13)

(14)

(15)

Mot bakgrund av bl.a. erfarenheterna från tillämpningen
av denna förordning bör det undersökas vilka möjligheter det finns att öka antalet immateriella rättigheter
som omfattas av förordningen.
De åtgärder som behövs för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/
EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall
tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (2).
Förordning (EG) nr 3295/94 bör upphöra att gälla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL 1
SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Artikel 2

1. I denna förordning avses med varor som gör intrång i
immateriella rättigheter:
a) varumärkesförfalskade varor:
i) varor, inbegripet emballage, som utan tillstånd har
försetts med ett varumärke som är identiskt med det
giltigt registrerade varumärket för varor av samma slag
eller som i väsentliga drag inte kan skiljas från ett sådant
varumärke och som därigenom gör intrång i varumärkesinnehavarens rättigheter enligt rådets förordning (EG)
nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (4) eller enligt lagstiftningen i den medlemsstat
där ansökan om tullmyndigheternas ingripande görs,
ii) varje varumärkessymbol (inbegripet logotyp, etikett, klistermärke, broschyr, bruksanvisning eller garantihandling
med en sådan symbol), även om den föreligger separat,
under samma omständigheter som de varor som avses i
led i,
iii) emballagematerial som är försett med varumärken för
varumärkesförfalskade varor och som föreligger separat,
under samma omständigheter som de varor som avses i
led i,

Artikel 1
1.
I denna förordning fastställs villkoren för tullmyndigheternas ingripande när varor misstänks göra intrång i immateriella rättigheter i följande situationer:
a) Varorna deklareras för övergång till fri omsättning, export
eller återexport i enlighet med artikel 61 i rådets förordning
(EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet
av en tullkodex för gemenskapen (3).
(1) EGT L 82, 22.3.1997, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 807/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 36).
(2) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
(3) EGT L 302, 19.10.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2700/2000 (EGT
L 311, 12.12.2000, s. 17).

b) pirattillverkade varor: varor som är eller innehåller kopior
som tillverkats utan medgivande från innehavaren av
upphovsrätten eller närstående rättigheter eller av formskyddet, oavsett om den är registrerad enligt nationell
lagstiftning eller ej, eller från en person med vederbörligt
tillstånd av rättighetshavaren i tillverkningslandet, om framställningen av dessa kopior gör intrång i rättigheten enligt
rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001
om gemenskapsformgivning (5) eller lagstiftningen i den
medlemsstat där ansökan om tullmyndigheternas ingripande
görs, och
(4) EGT L 11, 14.1.1994, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 807/2003.
(5) EGT L 3, 5.1.2002, s. 1.
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c) varor som i den medlemsstat där ansökan om tullmyndigheternas ingripande lämnas in gör intrång i
i) ett patent enligt lagstiftningen i den medlemsstaten,
ii) ett tilläggsskydd enligt rådets förordning (EEG) nr 1768/
92 (1) eller Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1610/96 (2),
iii) en nationell växtförädlarrätt enligt lagstiftningen i den
medlemsstaten eller gemenskapens växtförädlarrätt
enligt rådets förordning (EG) nr 2100/94 (3),
iv) ursprungsbeteckningar eller geografiska beteckningar
enligt lagstiftningen i den medlemsstaten eller enligt
rådets förordningar (EEG) nr 2081/92 (4) och (EG) nr
1493/1999 (5), eller

L 196/9

2. Om varor av icke-kommersiell natur som förs in inom de
gränser som fastställs i fråga om tullbefrielse ingår i resandes
personliga bagage och om det inte finns påtagliga tecken som
tyder på att varorna ingår i kommersiell handel, skall medlemsstaterna anse att varorna inte omfattas av tillämpningsområdet
för denna förordning.

KAPITEL II
ANSÖKAN OM TULLMYNDIGHETERNAS INGRIPANDE

v) geografiska beteckningar enligt rådets förordning (EEG)
nr 1576/89 (6).
A vsni tt 1
2.

I denna förordning avses med rättighetshavare:

a) innehavare av ett varumärke, en upphovsrätt eller närstående rättighet, ett formskydd, ett patent, ett tilläggsskydd, en
växtförädlarrätt, en skyddad ursprungsbeteckning, en
skyddad geografisk beteckning, eller generellt sett någon av
de rättigheter som avses i punkt 1, eller

Åtgärder innan ansökan om tullmyndigheternas ingripande görs

b) varje annan person som bemyndigats att använda någon av
de immateriella rättigheter som nämns under a, eller en
företrädare för innehavaren eller den bemyndigade
användaren.

Artikel 4

3.
Varje form eller matris som är särskilt avsedd eller
anpassad för tillverkning av varor som gör intrång i en immateriell rättighet skall likställas med sådana varor, om användningen av dessa formar eller matriser gör intrång i en rättighetshavares rättigheter enligt gemenskapslagstiftningen eller
lagstiftningen i den medlemsstat där ansökan om tullmyndigheternas ingripande görs.

Artikel 3
1.
Denna förordning skall inte tillämpas på varor som är
försedda med ett varumärke med varumärkesinnehavarens
medgivande eller på varor med en skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning eller som skyddas
av patent eller tilläggsskydd, upphovsrätt eller närstående
rättighet eller formskydd eller växtförädlarrätt om dessa har tillverkats med rättighetshavarens medgivande men befinner sig i
någon av de situationer som avses i artikel 1.1 utan rättighetshavarens medgivande.

1. Om tullmyndigheterna, i någon av de situationer som
avses i artikel 1.1 och innan en ansökan från rättighetshavaren
har lämnats in eller godkänts, finner tillräckliga skäl att
misstänka att det rör sig om varor som gör intrång i en immateriell rättighet, får de skjuta upp frigörandet av varorna eller
kvarhålla dem i tre arbetsdagar räknat från den dag rättighetshavaren och deklaranten eller varuinnehavaren, om de
sistnämnda är kända, tar emot underrättelsen, för att rättighetshavaren skall kunna lämna in en ansökan om ingripande i
enlighet med artikel 5.
2. Tullmyndigheterna får i enlighet med gällande
bestämmelser i den berörda medlemsstaten, utan att lämna ut
några andra uppgifter än uppgifter om det faktiska eller
antagna antalet föremål och deras beskaffenhet, innan rättighetshavaren upplysts om att det föreligger risk för intrång
begära att rättighetshavaren tillhandahåller alla uppgifter som
kan bekräfta myndigheternas misstankar.

A vsni tt 2
Den skall inte heller tillämpas på sådana varor som avses i
första stycket och som har tillverkats eller är skyddade genom
någon annan immateriell rättighet som avses i artikel 2.1 på
andra villkor än de som har överenskommits med rättighetshavaren.
(1) EGT L 182, 2.7.1992, s. 1.
(2) EGT L 198, 8.8.1996, s. 30.
(3) EGT L 227, 1.9.1994, s. 1. Förordningen senast ändrad
förordning (EG) nr 807/2003.
(4) EGT L 208, 24.7.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad
förordning (EG) nr 806/2003.
(5) EGT L 179, 14.7.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad
förordning (EG) nr 806/2003.
(6) EGT L 160, 12.6.1989, s. 1. Förordningen senast ändrad
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 3378/94
366, 31.12.1994, s. 1).

genom
genom
genom
genom
(EGT L

Inlämnande och behandling av ansökan om tullmyndigheternas ingripande

Artikel 5
1. En rättighetshavare kan i varje medlemsstat lämna in en
skriftlig ansökan till den behöriga tullenheten om att tullmyndigheterna skall ingripa när varor befinner sig i någon av de
situationer som avses i artikel 1.1 (nedan kallad ”ansökan om
ingripande”).
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2.
Varje medlemsstat skall utse den tullenhet som är behörig
att ta emot och behandla ansökningar om ingripande.
3.
När det finns elektroniska system för datautbyte skall
medlemsstaterna främja inlämnande av ansökan om ingripande
på elektronisk väg.

2.8.2003

7. Den behöriga tullenhet som tar emot en ansökan om
ingripande skall behandla denna ansökan och inom 30 arbetsdagar efter mottagandet skriftligen underrätta sökanden om sitt
beslut.
Ingen avgift skall krävas av rättighetshavaren för att täcka de
administrativa utgifterna för behandlingen av ansökan.

4.
När sökanden är rättighetshavare med avseende på ett
gemenskapsvarumärke eller ett gemenskapsformskydd, en
växtförädlarrätt enligt gemenskapsordningen eller gemenskapsskydd av en ursprungsbeteckning eller en geografisk beteckning
kan ansökan förutom ingripande av tullmyndigheterna i den
medlemsstat där ansökan lämnats in även avse ingripande av
tullmyndigheterna i en eller flera andra medlemsstater.

8. Om ansökan inte innehåller de obligatoriska uppgifterna
enligt punkt 5, får den behöriga tullenheten besluta att inte
behandla ansökan om ingripande; i detta fall skall den ange
skälen till sitt beslut samt lämna information om överklagandeförfarandet. Ansökan kan lämnas in på nytt först när den har
kompletterats.

5.
En ansökan om ingripande skall göras på ett formulär
som fastställts i enlighet med förfarandet i artikel 21.2, och den
skall innehålla alla uppgifter som tullmyndigheterna kan
behöva för att lätt kunna identifiera varorna i fråga, särskilt

Artikel 6

i) en exakt och detaljerad teknisk beskrivning av varorna,
ii) exakta uppgifter om typen av bedrägeri och bedrägeriförloppet, om rättighetshavaren har kännedom om dessa, och
iii) namn på och adress till den kontaktperson som rättighetshavaren utsett.
Ansökan om ingripande skall också innehålla en förklaring från
sökanden i enlighet med artikel 6 samt handlingar som styrker
att sökanden är rättighetshavare avseende varorna i fråga.
I det fall som avses i punkt 4 skall det i ansökan om ingripande
anges i vilken eller vilka medlemsstater ett ingripande av tullmyndigheterna begärs samt namn och adress avseende rättighetshavaren i var och en av de berörda medlemsstaterna.

1. Ansökningar om ingripande skall åtföljas av en förklaring
från rättighetshavaren, som kan läggas fram antingen skriftligt
eller på elektronisk väg i enlighet med den nationella lagstiftningen, om att denne går med på ansvarsskyldighet gentemot
personer som berörs av en situation enligt artikel 1.1, om det
förfarande som inletts enligt artikel 9.1 inte fullföljs till följd av
en handling eller försummelse från rättighetshavarens sida eller
om det senare konstateras att varorna i fråga inte gör intrång i
någon immateriell rättighet.
I förklaringen skall rättighetshavaren också samtycka till att
bära alla de kostnader som uppkommer vid tillämpningen av
denna förordning till följd av att varorna förvaras under tullkontroll i enlighet med artikel 9 och, i förekommande fall,
artikel 11.

Upplysningsvis bör rättighetshavare lämna även annan information som de känner till, till exempel

2. För sådana ansökningar som avses i artikel 5.4 skall
rättighetshavaren i förklaringen samtycka till att tillhandahålla
och bekosta de eventuella översättningar som behövs; denna
förklaring skall vara giltig i varje medlemsstat där beslutet att
bifalla ansökan tillämpas.

a) den ursprungliga varans värde före skatt på den lagliga
nationella marknad där ansökan om ingripande har lämnats
in,

Artikel 7

b) den plats där varorna befinner sig eller den planerade
bestämmelseorten,

Artiklarna 5 och 6 skall på motsvarande sätt tillämpas på
ansökningar om förlängning.

c) närmare uppgifter för identifiering av försändelsen eller
kollina,

A vsni tt 3

d) varornas planerade ankomst- eller avsändningsdag,
Godtagande av en ansökan om ingripande

e) använt transportmedel,
f) importörens, exportörens eller varuinnehavarens identitet,
g) tillverkningslandet eller tillverkningsländerna
använda transportvägarna,

och

de

h) en teknisk beskrivning av skillnaderna mellan de äkta och
de misstänkta varorna.
6.
Särskilda uppgifter om den typ av immateriell rättighet
som ansökan om ingripande avser får också begäras.

Artikel 8
1. Om ansökan om ingripande bifalls skall den behöriga
tullenheten ange under vilken tidsperiod tullmyndigheterna
skall ingripa. Denna period får inte överstiga ett år. När den
perioden löper ut får den på begäran av rättighetshavaren
förlängas av den enhet som fattat det ursprungliga beslutet,
efter betalning av eventuella skulder som rättighetshavaren kan
ha ådragit sig enligt denna förordning.
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Rättighetshavaren skall underrätta den behöriga tullenhet som
avses i artikel 5.2 om rättigheten inte längre är registrerad på
giltigt sätt eller har löpt ut.

Tullkontoret skall omedelbart underrätta den behöriga tullenhet
som behandlade ansökan om ingripande.

2.
Beslutet att bifalla rättighetshavarens ansökan om ingripande skall omedelbart meddelas tullkontoren i den eller de
medlemsstater som kan beröras av de varor som enligt ansökningen gör intrång i en immateriell rättighet.

2. Den tullenhet eller det tullkontor som avses i punkt 1
skall underrätta rättighetshavaren samt deklaranten eller innehavaren av varorna enligt artikel 38 i förordning (EEG) nr
2913/92 om åtgärden och skall vara bemyndigad att underrätta
dessa om den faktiska eller uppskattade kvantiteten samt den
faktiska eller antagna beskaffenheten av de varor vars frigörande uppskjuts eller som kvarhålls; en sådan underrättelse skall
dock inte innebära att tullenheten eller tullkontoret måste
hänskjuta ärendet till den behöriga myndigheten för ett
avgörande i sakfrågan.

Om en ansökan om ingripande som lämnats in enligt artikel
5.4 bifalls, skall den tidsperiod under vilken tullmyndigheterna
skall ingripa vara ett år; när den perioden löper ut skall den på
skriftlig ansökan från rättighetshavaren förlängas av den enhet
som behandlat den ursprungliga ansökan. Artikel 250 första
strecksatsen i förordning (EEG) nr 2913/92 skall på motsvarande sätt tillämpas på beslutet att bifalla ansökan och på beslut
om att förlänga eller upphäva detta.
Om ansökan om ingripande bifalls ankommer det på sökanden
att överlämna beslutet och andra nödvändiga uppgifter samt, i
förekommande fall, översättningar till den behöriga tullenheten
i den eller de medlemsstater där sökanden begärt tullmyndigheternas ingripande. Detta överlämnande kan emellertid, med
sökandens samtycke, göras direkt av den tullenhet som har
fattat beslutet.
På begäran av tullmyndigheterna i de berörda medlemsstaterna
skall sökanden tillhandahålla de ytterligare uppgifter som
behövs för att beslutet skall verkställas.
3.
Den period som avses i punkt 2 andra stycket skall börja
löpa den dag då beslutet att bifalla ansökan fattas. Beslutet skall
inte träda i kraft i den eller de medlemsstater som det riktar sig
till förrän det överlämnats i enlighet med punkt 2 tredje stycket
och rättighetshavaren har fullgjort de formaliteter som avses i
artikel 6.
Beslutet skall sedan omedelbart meddelas de nationella tullkontor som kan komma att beröras av de varor som beslutet
avser och som misstänks göra intrång i immateriella rättigheter.
Denna punkt skall på motsvarande sätt tillämpas på beslut om
att förlänga det ursprungliga beslutet.

3. I syfte att fastställa om det gjorts intrång i en immateriell
rättighet enligt de nationella bestämmelserna, och i enlighet
med de nationella bestämmelserna om skydd av personuppgifter, affärs- och industrihemligheter samt yrkesmässig och
administrativ tystnadsplikt, skall det tullkontor eller den
tullenhet som behandlat ansökan på rättighetshavarens begäran
och såvida uppgifterna är kända underrätta denne om namn på
och adress till mottagaren, avsändaren, deklaranten eller innehavaren av varorna samt om ursprunget och härkomsten för de
varor som misstänks göra intrång i en immateriell rättighet.

Tullkontoret skall ge sökanden och de personer som berörs av
en situation som avses i artikel 1.1 möjlighet att inspektera de
varor vilkas frigörande har skjutits upp eller som har kvarhållits.

Tullkontoret får vid undersökningen av varorna ta prover och i
enlighet med de gällande bestämmelserna i den berörda
medlemsstaten samt på rättighetshavarens uttryckliga begäran
till denne överlämna eller sända dessa prover, endast för analys
och i syfte att underlätta förfarandet. När omständigheterna så
tillåter, och om i förekommande fall inte annat följer av villkoren i artikel 11.1 andra strecksatsen, skall dessa prover
återlämnas efter den tekniska analysen och innan varorna eventuellt frigörs eller deras kvarhållande upphör. All analys av
dessa prover skall utföras uteslutande på rättighetshavarens
ansvar.

KAPITEL IV
VILLKOR FÖR INGRIPANDE AV TULLMYNDIGHETERNA OCH
AV DEN MYNDIGHET SOM ÄR BEHÖRIG ATT BESLUTA I
SAKFRÅGAN

Artikel 10

Artikel 9

De gällande bestämmelserna i den medlemsstat där varorna
befinner sig i någon av de situationer som avses i artikel 1.1
skall tillämpas för att avgöra om det gjorts intrång i en immateriell rättighet enligt de nationella bestämmelserna.

1.
Om ett tullkontor dit beslutet att bifalla en ansökan från
en rättighetshavare har överlämnats i enlighet med artikel 8
finner, vid behov efter samråd med sökanden, att de varor som
beslutet avser och som befinner sig i någon av de situationer
som avses i artikel 1.1 misstänks göra intrång i en immateriell
rättighet, skall tullkontoret uppskjuta frigörandet av varorna
eller kvarhålla dessa.

De skall även tillämpas när det gäller att omedelbart underrätta
den tullenhet eller det tullkontor som avses i artikel 9.1 om att
förfarandet enligt artikel 13 inleds, såvida inte enheten eller
kontoret själv genomför förfarandet.
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Artikel 11

Artikel 13

1.
Om tullmyndigheterna har kvarhållit eller uppskjutit
frigörandet av varor som misstänks göra intrång i en immateriell rättighet medan varorna befinner sig i någon av de situationer som avses i artikel 1.1, får medlemsstaterna i enlighet
med sin nationella lagstiftning föreskriva att ett förenklat förfarande skall användas med rättighetshavarens samtycke, vilket
gör det möjligt för tullmyndigheterna att låta överlämna sådana
varor för förstöring under tullkontroll, utan att det behöver
fastställas om intrång gjorts i en immateriell rättighet enligt de
nationella bestämmelserna. I detta syfte skall medlemsstaterna i
enlighet med sin nationella lagstiftning tillämpa följande villkor:

1. Om det tullkontor som avses i artikel 9.1 inom tio arbetsdagar räknat från mottagandet av underrättelsen om uppskjutet
frigörande eller kvarhållande inte har underrättats om att ett
förfarande har inletts i enlighet med artikel 10 för att fastställa
om intrång i en immateriell rättighet föreligger enligt de nationella bestämmelserna eller i förekommande fall inte har fått
rättighetshavarens samtycke enligt artikel 11.1, skall varorna
frigöras eller kvarhållandet hävas, under förutsättning att samtliga tullformaliteter fullgjorts.

— Rättighetshavaren skall inom tio arbetsdagar efter mottagandet av den underrättelse som avses i artikel 9, eller tre
arbetsdagar om det rör sig om lättfördärvliga varor, skriftligen informera tullmyndigheterna om att de varor som
omfattas av förfarandet gör intrång i en immateriell
rättighet enligt artikel 2.1 och tillställa dessa myndigheter
deklarantens, innehavarens eller ägarens skriftliga samtycke
att lämna över varorna för förstöring. Med tullmyndigheternas samtycke kan denna information lämnas direkt till
tullmyndigheten av deklaranten, innehavaren av eller ägaren
till varorna. Samtycke skall antas föreligga när deklaranten,
innehavaren av eller ägaren till varorna inte uttryckligen
har motsatt sig förstöring inom den föreskrivna tiden.
Denna tid får vid behov förlängas med ytterligare tio arbetsdagar.
— Förstöringen skall, om inte annat följer av den nationella
lagstiftningen, ske på rättighetshavarens bekostnad och
ansvar, och före förstöringen skall det alltid tas varuprover
som tullmyndigheterna skall bevara på ett sådant sätt att de
kan användas som godtagbar bevisning vid rättsliga förfaranden i den medlemsstat där de kan behövas.
2.
I övriga fall, exempelvis om deklaranten, innehavaren av
eller ägaren till varorna motsätter sig eller bestrider förstöring,
skall förfarandet enligt artikel 13 tillämpas.

Artikel 12
De uppgifter som avses i artikel 9.3 första stycket och som
överlämnats till rättighetshavaren skall av denne användas
endast för de ändamål som nämns i artiklarna 10 och 11 samt
artikel 13.1.
All annan användning som inte är tillåten enligt den nationella
lagstiftningen i den medlemsstat där situationen uppstod kan
på grundval av lagstiftningen i den medlemsstat där varorna
befinner sig medföra att rättighetshavaren ställs till civilrättsligt
ansvar och leda till att ansökan om ingripande upphävs för den
återstående giltighetstiden innan den förnyas, i den medlemsstat
där händelserna ägde rum.
Vid upprepat brott mot denna bestämmelse får den behöriga
tullenheten vägra att förnya giltigheten. Om det rör sig om en
ansökan om ingripande enligt artikel 5.4 skall enheten dessutom underrätta de andra medlemsstater som anges på
formuläret.

Denna tidsfrist kan vid behov förlängas med högst tio arbetsdagar.
2. Om det rör sig om lättfördärvliga varor som misstänks
göra intrång i en immateriell rättighet, skall den tidsfrist som
avses i punkt 1 vara tre arbetsdagar. Denna tidsfrist får inte
förlängas.

Artikel 14
1. När det rör sig om varor som misstänks göra intrång i
formskydd, patent, tilläggsskydd eller växtförädlarrätter skall
deklaranten eller varornas ägare, importör, innehavare eller
mottagare kunna utverka att de berörda varorna frigörs eller att
deras kvarhållande hävs mot ställande av en säkerhet, under
förutsättning att
a) den tullenhet eller det tullkontor som avses i artikel 9.1,
inom den tidsfrist som nämns i artikel 13.1, har underrättats
om att ett förfarande enligt artikel 13.1 inletts för att
fastställa om det rör sig om intrång i en immateriell
rättighet enligt de nationella bestämmelserna,
b) den myndighet som är bemyndigad till detta inte har
medgivit skyddsåtgärder innan tidsfristen enligt artikel 13.1
löper ut, och
c) alla tullformaliteter har fullgjorts.
2. Den säkerhet som avses i punkt 1 skall vara tillräcklig för
att skydda rättighetshavarens intressen.
Att säkerhet ställs skall inte inverka på de andra rättsmedel som
står rättighetshavaren till buds.
Om förfarandet för att fastställa om intrång i en immateriell
rättighet föreligger enligt de nationella bestämmelserna har
inletts på något annat sätt än på initiativ av innehavaren av
formskyddet, patentet, tilläggsskyddet eller växtförädlarrätten,
skall säkerheten frisläppas om den person som inledde förfarandet inte utövar sin rätt att vidta rättsliga åtgärder inom 20
arbetsdagar räknat från den dag då han eller hon tar emot
underrättelsen om att varornas frigörande skjutits upp eller att
varorna kvarhålls.
Om artikel 13.1 andra stycket tillämpas får denna tidsfrist
förlängas till högst 30 arbetsdagar.
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Artikel 15

KAPITEL V

Villkoren för lagring av varorna under den tid frigörandet är
uppskjutet eller varorna kvarhålls skall varje medlemsstat själv
fastställa, men de skall inte ge upphov till några kostnader för
tullförvaltningarna.

PÅFÖLJDER

Artikel 18
KAPITEL IV
BESTÄMMELSER SOM SKALL GÄLLA VAROR SOM BEFUNNITS
GÖRA INTRÅNG I IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Varje medlemsstat skall införa påföljder som skall tillämpas vid
överträdelser av denna förordning. Dessa påföljder skall vara
effektiva, proportionella och avskräckande.

KAPITEL VI

Artikel 16
TULLMYNDIGHETERNAS

Varor som, när ett förfarande enligt artikel 9 avslutas, befunnits
göra intrång i en immateriell rättighet får inte
— införas på gemenskapens tullområde,

OCH
RÄTTIGHETSHAVARENS
ANSVAR

Artikel 19

— övergå till fri omsättning,
— avlägsnas från gemenskapens tullområde,
— exporteras,
— återexporteras,
— hänföras till ett suspensivt arrangemang, eller
— läggas upp i en frizon eller ett frilager.

Artikel 17
1.
Utan att det påverkar tillämpningen av andra rättsmedel
som står rättighetshavaren till buds skall medlemsstaterna vidta
de åtgärder som är nödvändiga för att göra det möjligt för de
behöriga myndigheterna att

1. Om inte annat föreskrivs i lagstiftningen i den medlemsstat där ansökan lämnats in eller, vid en ansökan enligt artikel
5.4, i lagstiftningen i den medlemsstat där varor som gör
intrång i en immateriell rättighet inte upptäckts av ett tullkontor, skall beviljandet av en ansökan inte berättiga rättighetshavaren till kompensation om sådana varor inte upptäcks av
ett tullkontor och därför frigörs eller inte kvarhålls enligt artikel
9.1.
2. Ett tullkontors eller en annan vederbörligen bemyndigad
myndighets utövande av sina befogenheter när det gäller
bekämpning av varor som gör intrång i en immateriell rättighet
skall inte medföra ansvar gentemot de personer som berörs av
de situationer som avses i artikel 1.1 eller de personer som
påverkas av de åtgärder som avses i artikel 4 för skador som de
lidit som ett resultat av myndighetens ingripande, utom då
detta föreskrivs i lagstiftningen i den medlemsstat där ansökan
lämnats in eller, vid en sådan ansökan som avses i artikel 5.4, i
lagstiftningen i den medlemsstat där förlusten eller skadan
uppstått.

a) i överensstämmelse med tillämpliga bestämmelser i nationell
lagstiftning förstöra varor som befunnits göra intrång i en
immateriell rättighet eller placera dem utanför handelsflödet
på ett sätt som eliminerar skadan för rättighetshavaren, utan
kompensation av något slag och, såvida inte annat anges i
den nationella lagstiftningen, utan kostnad för statskassan,
och

3. Rättighetshavarens eventuella civilrättsliga ansvar skall
bestämmas av lagstiftningen i den medlemsstat där varorna i
fråga befinner sig i någon av de situationer som avses i artikel
1.1.

b) med avseende på dessa varor vidta alla andra åtgärder som
har till resultat att de berörda personerna faktiskt berövas
den ekonomiska vinningen av transaktionen.

KAPITEL VII

Att enbart avlägsna de varumärken som utan tillstånd har
anbringats på de varumärkesförfalskade varorna skall endast
i undantagsfall anses faktiskt beröva de berörda personerna
ekonomisk vinning av transaktionen.
2.
Varor som befinns göra intrång i en immateriell rättighet
får överlåtas till statskassan. I detta fall skall punkt 1 a
tillämpas.

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 20
De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna
förordning skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 21.2.
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Artikel 21

Artikel 23

Kommissionen skall biträdas av Tullkodexkommittén.

Kommissionen skall på grundval av den information som avses
i artikel 22 årligen rapportera till rådet om tillämpningen av
denna förordning. Rapporten kan i förekommande fall åtföljas
av ett förslag om att ändra förordningen.

2.
När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7
i beslut 1999/468/EG tillämpas.
Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara
tre månader.
Artikel 22
Medlemsstaterna skall ge kommissionen all relevant information om tillämpningen av denna förordning.
Kommissionen skall vidarebefordra informationen till de övriga
medlemsstaterna.
Bestämmelserna i förordning (EG) nr 515/97 skall gälla på
motsvarande sätt.
Närmare bestämmelser om förfarandet för informationsutbyte
skall fastställas inom ramen för tillämpningsföreskrifterna i
enlighet med det förfarande som avses i artikel 21.2.

Artikel 24
Förordning (EEG) nr 3295/94 skall upphöra att gälla den 1 juli
2004.
Hänvisningar till den upphävda förordningen skall anses som
hänvisningar till den här förordningen.
Artikel 25
Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 juli 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 22 juli 2003.
På rådets vägnar
G. ALEMANNO

Ordförande
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1384/2003
av den 1 augusti 2003
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 1947/2002 (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 2 augusti 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 1 augusti 2003.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

(1) EGT L 337, 24.12.1994, s. 66.
(2) EGT L 299, 1.11.2002, s. 17.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 1 augusti 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för
bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker
(euro/100 kg)
KN-nr

Kod för tredje land ( )

0702 00 00

060
999

52,8
52,8

0707 00 05

052
999

103,8
103,8

0709 90 70

052
999

74,2
74,2

0805 50 10

382
388
524
528
999

56,8
63,9
49,6
50,1
55,1

0806 10 10

052
204
220
400
600
624
999

136,5
147,8
106,2
243,9
149,6
137,6
153,6

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388
400
508
512
528
720
800
804
999

81,3
92,9
56,4
76,9
70,6
66,1
183,5
94,6
90,3

0808 20 50

052
388
512
528
999

172,3
65,8
62,2
71,4
92,9

0809 20 95

052
400
404
999

291,2
237,6
251,5
260,1

0809 30 10, 0809 30 90

052
064
999

158,7
92,6
125,6

0809 40 05

064
068
094
999

80,9
72,5
66,2
73,2

1

Schablonvärde vid import

(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 1385/2003
av den 1 augusti 2003
om fastställande av kvantiteter för import av bananer till gemenskapen inom tullkvoterna för
fjärde kvartalet 2003
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

Artikel 1

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 404/93 av den
13 februari 1993 om den gemensamma organisationen av
marknaden för bananer (1), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 2587/2001 (2), särskilt artikel 20 i denna, och

1. För fjärde kvartalet 2003 skall de kvantiteter som är
tillgängliga för import inom ramen för tullkvotsystemet för
import av bananer vara de som anges i bilagan.

av följande skäl:

2. För ansökningar om importlicens för tullkvoterna A/B
och C för fjärde kvartalet 2003 skall följande gälla:

(1)

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 896/2001 (3), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 1303/2003 (4), anges
tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr
404/93 när det gäller importsystemet för bananer i
gemenskapen. Det är nödvändigt att bestämma de kvantiteter som är tillgängliga för import under det sista kvartalet 2003 inom ramen för de importtullkvoter som
avses i artikel 18 i förordning (EEG) nr 404/93.
De kvantiteter som är tillgängliga för import inom tullkvoterna A/B och C under fjärde kvartalet 2003 bör
fastställas, varvid hänsyn bör tas till de kvotmängder
som anges i artikel 18 i förordning (EEG) nr 404/93 och
till de importlicenser som utfärdats för de tre första kvartalen 2003.

(3)

Eftersom denna förordning måste gälla innan perioden
för inlämnande av ansökningar om licenser avseende
fjärde kvartalet 2003 inleds, bör den träda i kraft
omedelbart.

(4)

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

a) Ansökningar som lämnas in av en traditionell aktör får inte
gälla en större kvantitet än skillnaden mellan den referenskvantitet som fastställs i artiklarna 4 och 5 i förordning (EG)
nr 896/2001 och summan av de kvantiteter för vilka
importlicenser utfärdats för de tre första kvartalen 2003.
b) Ansökningar som lämnas in av en icke-traditionell aktör får
inte gälla en större kvantitet än skillnaden mellan den årliga
kvantitet som fastställts och meddelats aktören i enlighet
med artikel 9.3 i förordning (EG) nr 896/2001 och summan
av de kvantiteter för vilka importlicenser utfärdats för de tre
första kvartalen 2003.
Ansökan om importlicens skall åtföljas av en kopia av den eller
de importlicenser som utfärdats till aktören för de föregående
kvartalen 2003.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 1 augusti 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT L 47, 25.2.1993, s. 1.
EGT L 345, 29.12.2001, s. 13.
EGT L 126, 8.5.2001, s. 6.
EUT L 185, 24.7.2003, s. 5.
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BILAGA
Kvantitet bananer som är tillgängliga för import, per tullkvot och per kategori av aktör, för fjärde kvartalet
2003
(ton, nettovikt)
Tullkvot

Kategori av aktör

Kvantitet

A/B

Traditionell

552 469,545

Icke-traditionell

98 137,614

Traditionell

168 652,920

Icke-traditionell

17 770,572

C
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1386/2003
av den 1 augusti 2003
om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(4)

Det är lämpligt att bindande klassificeringsbesked som
utfärdas av medlemsstaternas tullmyndigheter avseende
varuklassificeringen i Kombinerade nomenklaturen och
som inte överensstämmer med de rättigheter som
fastställs i denna förordning fortfarande kan åberopas av
innehavaren enligt bestämmelserna i artikel 12.6 i rådets
förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992
om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (3),
senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 2700/2000 (4), under en period av
tre månader.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Tullkodexkommittén.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den
23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om
Gemensamma tulltaxan (1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2176/2002 (2), särskilt artikel 9.1 i
denna, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen, som är en bilaga till förordning
(EEG) nr 2658/87, är det nödvändigt att anta
bestämmelser för klassificering av de varor som avses i
bilagan till denna förordning.
I förordning (EEG) nr 2658/87 har allmänna regler
fastställts för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen
och dessa regler gäller också för varje annan nomenklatur som helt eller delvis grundar sig på denna eller
som tillfogar underuppdelningar till denna och som har
upprättats genom särskilda gemenskapsbestämmelser för
tillämpningen av tulltaxebestämmelser eller andra
åtgärder för varuhandeln.
Enligt dessa allmänna regler måste de varor som beskrivs
i kolumn 1 i tabellen som är bifogad den här förordningen klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i
kolumn 2 med de motiveringar som ges i kolumn 3.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De varor som beskrivs i kolumn 1 i den bifogade tabellen skall
i Kombinerade nomenklaturen klassificeras enligt motsvarande
KN-nummer i kolumn 2 i samma tabell.
Artikel 2
Bindande klassificeringsbesked som utfärdas av medlemsstaternas tullmyndigheter och som inte stämmer överens med de
rättigheter som fastställs i denna förordning kan fortfarande
åberopas enligt bestämmelserna i artikel 12.6 i förordning
(EEG) nr 2913/92 under en period av tre månader.
Artikel 3
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det
att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 1 augusti 2003.
På kommissionens vägnar
Frederik BOLKESTEIN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.
(2) EGT L 331, 7.12.2002, s. 3.

(3) EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.
(4) EGT L 311, 12.12.2000, s. 17.
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BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering
(KN-nummer)

Motivering

(1)

(2)

(3)

1. Digital stencildupliceringsmaskin som med
hjälp av en scanner kan digitalisera och elektroniskt behandla texter och bilder som skall
återges. Apparaten använder en stencil
(matris) bestående av en plastbelagd film av
vegetabiliska fibrer avsedd för bränning av
uppgifter med ett termohuvud. Den brända
stencilen överförs därefter till en trycktrumma
för fastsättning. De otryckta arken pressas
mot trycktrumman med hjälp av en tryckrulle.

8472 10 00

Klassificering på grundval av de allmänna
bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KNnummer 8472 och 8472 10 00.
Produkten är en stencilduplicerings-maskin som
kan fungera som en självständig enhet. En klassificering enligt KN-nummer 8443, 8471 eller
9009 är inte möjlig. Se de förklarande anmärkningarna till HS-nummer 8472 punkt 1.

Apparaten har ett trycksystem med flera
hastigheter (60, 80, 100 och 120 exemplar i
minuten). Den har kontrollpanel, LCD-skärm,
automatisk förbehandling, pappersmagasin
och utmatningsfack med sidskenor.
Apparaten fungerar som en självständig
enhet, men kan anslutas till en maskin för
automatisk databehandling.
2. Muskelträningsutrustning förpackad i en
bärväska av plast. Utrustningen består av en
batteridriven elektronisk enhet med ledningar,
8 elektroder och två justerbara elastiska
remmar.

8543 89 95

Utrustningen kan inte omfattas av nummer
9018, eftersom den inte är avsedd för användning som instrument eller apparat för medicinskt
bruk.

Elektroderna hålls på plats på kroppen med
hjälp av remmarna och är förenade med den
elektroniska enheten med hjälp av ledningarna.

Utrustningen kan inte omfattas av nummer
9019, eftersom den inte används för behandling
av muskelsjukdomar eller som massageapparat.

Elektriska impulser överförs genom elektroderna i syfte att framkalla upprepade muskelsammandragningar. Impulsstyrkan kan ökas
eller minskas.

3. Nytt ledat fordon, konstruerad för användning i terräng, för transport av timmer både
på ojämnt underlag och skogsvägar.
Fordonet har en bruttovikt av 19,7 ton och
en lastkapacitet på 8,5 ton.
Fordonet består av:
— En fyrhjulig dragenhet med dieselmotor,
förarhytt och en fast ansluten hydraulisk
kran för hantering av last.
— Ett fyrhjuligt släp för befordran av
timmerstockar, fast ansluten till dragenheten genom en särskild kopplingsanordning.
Se illustration A (*)

Klassificering på grundval av de allmänna
bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KNnummer 8543, 8543 89 och 8543 89 95.

Utrustningen kan inte omfattas av nummer
9506, eftersom den inte är avsedd för kroppsövningar.
8704 22 91

Klassificering på grundval av de allmänna
bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och texten till KNnummer 8704, 8704 22 och 8704 22 91.
Fordonet är huvudsakligen avsett för godsbefordran och inte för dragande eller skjutande av
något annat fordon eller av maskiner, redskap
eller last. Det uppfyller därför inte villkoren i
anmärkning 2 till kapitel 87.
Det kan inte heller betraktas som ett motorfordon för speciella ändamål enligt nummer
8705.
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Varubeskrivning

Klassificering
(KN-nummer)

Motivering

(1)

(2)

(3)

4. Nytt fyrhjuligt motorfordon med en
förbränningskolvmotor med en cylindervolym
av 286 cm3, en bruttovikt av ca 620 kg och
med en storlek på ca 263 cm (längd) × 122
cm (bredd) × 122 cm (höjd). Fordonets lastkapacitet är ca 364 kg. Storleken på det öppna
lastutrymmet är 96 cm × 15 cm. Fordonets
maximala hastighet är 24,1 km/tim.

8704 31 91

Klassificering på grundval av de allmänna
bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KNnummer 8704, 8704 31 och 8704 31 91.
Fordonen är konstruerat huvudsakligen för transport av varor och inte för dragande eller skjutande av något annat fordon eller av maskiner,
redskap eller last. Det uppfyller därför inte kraven
i anmärkning 2 till kapitel 87.

Fordonet har en öppen förarhytt och ett helt
framsäte för två personer (inbegripet föraren).
Det har ett tippbart lastutrymme med en
nedfällningsbar bakläm.

Fordonet är inte heller konstruerat huvudsakligen
för personbefordran (KN-nummer 8703) eller
som truck för korta transporter av gods (KNnummer 8709).

Se fotografierna B (*)
5. Fyrhjuligt motorfordon som drivs med hjälp
av en batteridriven (48 volt) elmotor, med en
bruttovikt av ca 620 kg och med en storlek
på ca 263 cm (längd) x 122 cm (bredd)
× 122 cm (höjd). Fordonets lastkapacitet är ca
364 kg. Storleken på det öppna lastutrymmet
är 96 cm × 115 cm. Fordonets maximala
hastighet är 24,1 km/tim.

8704 90 00

Fordonet är konstruerat huvudsakligen för transport av varor och inte för dragande eller skjutande av något annat fordon eller av maskiner,
redskap eller last. Det uppfyller därför inte kraven
i anmärkning 2 till kapitel 87.

Fordonet har en öppen förarhytt och ett helt
framsäte för två personer (inbegripet föraren).
Det har ett tippbart lastutrymme med en
nedfällningsbar bakläm.

Fordonet är inte heller konstruerat huvudsakligen
för personbefordran (KN-nummer 8703) eller
som truck för korta transporter av gods (KNnummer 8709).

Se fotografierna B (*)
6. Sats med förminskade köksredskap bestående
av två slevar (17 cm långa), en spatel (17 cm
lång) och två skopor (8 resp. 11 cm långa) av
trä, förpackade i en plastpåse.

Klassificering på grundval av de allmänna
bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KNnummer 8704 och 8704 90 00.

9503 70 00

Klassificering på grundval av de allmänna
bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KNnummer 9503 och 9503 70 00.
Satsen omfattas av undantag enligt anmärkning 1
p till kapitel 44.

(*) Fotografiet/illustrationen är endast vägledande.

A)

B)
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1387/2003
av den 1 augusti 2003
om ändring av förordning (EG) nr 2300/97 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG)
nr 1221/97 om allmänna tillämpningsregler för åtgärder som syftar till att förbättra villkoren för
produktion och saluföring av honung
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(4)

Eftersom det i förordning (EG) nr 2300/97 i artikel 2.2
föreskrivs att sista datum för att genomföra de nationella
programmen är den 31 augusti, bör den här förordningen börja tillämpas från och med regleringsåret
2003/2004.

(5)

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 (EG) nr 1221/97 av den
25 juni 1997 om allmänna tillämpningsregler för åtgärder som
syftar till att förbättra villkoren för produktion och saluföring
av honung (1), ändrad genom förordning (EG) nr 2070/98 (2),
särskilt artikel 5 i denna, och
av följande skäl:
(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 2300/97 (3), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 1216/2002 (4),
fastställs de föreskrifter som är nödvändiga för att
genomföra de årliga nationella program som avses i
förordning (EG) nr 1221/97. Gemenskapsfinansieringen
av dessa program görs varje år i förhållande till varje
medlemsstats bistam som den framgår av bilagan till
förordning (EG) nr 2300/97.

(2)

I de meddelanden som medlemsstaterna har överlämnat
med avsikten att uppdatera strukturuppgifterna över
läget inom sektorn enligt artikel 1 a i förordning (EG) nr
2300/97 finns det ändringar bistammen.

(3)

Förordning (EG) nr 2300/97 bör således ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilaga I till förordning (EG) nr 2300/97 skall ersättas med
bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den skall tillämpas för första gången för de årliga programmen
under regleringsåret 2003/2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 1 augusti 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

173, 1.7.1997, s. 1.
265, 30.9.1998, s. 1.
319, 21.11.1997, s. 4.
177, 6.7.2002, s. 4.
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BILAGA
”BILAGA I
Medlemsstat

Bistam

BE

100 000

DK

155 000

DE

893 000

EL

1 380 000

ES

2 397 840

FR

1 150 000

IE

20 000

IT

1 100 000

LU

10 213

NL

80 000

AT

336 139

PT

632 500

FI

47 000

SE

145 000

UK

274 000

EUR 15

8 720 692”
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1388/2003
av den 1 augusti 2003
om upphörande av fiske efter kolja med fartyg under belgisk flagg
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den
12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den
gemensamma fiskeripolitiken (1), senast ändrad genom förordning (EG) 806/2003 (2), särskilt artikel 21.3 i denna, och

(2)

(3)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

av följande skäl:
(1)

fartyg som för belgisk flagg eller som är registrerade i
Belgien uppnått den tilldelade kvoten för år 2003.
Belgien har förbjudit fiske av detta bestånd från och med
den 24 juli 2003. Det är därför lämpligt att utgå från
detta datum.

I rådets förordning (EG) nr 2341/2002 av den 20
december 2002 om fastställande för år 2003 av
fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa
fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens
vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där
fångstbegränsningar krävs (3), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1091/2003 (4), föreskrivs kvoter för
kolja för år 2003.
För att säkerställa att bestämmelserna följs när det gäller
de kvantitativa begränsningarna för fångster av bestånd
som omfattas av kvoter, bör kommissionen fastställa
datum för när fartyg under en viss medlemsstats flagg
skall anses ha uttömt den tilldelade kvoten.
Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har
de fångster av kolja i farvattnen i ICES-område VII, VIII,
IX, X, CECAF 34.1.1 (gemenskapsvatten) som gjorts av

Fångster av kolja i farvattnen i ICES-område VII, VIII, IX, X,
CECAF 34.1.1 (gemenskapsvatten) som gjorts av fartyg som för
belgisk flagg eller som är registrerade i Belgien skall anses ha
uttömt den kvot som tilldelats Belgien för år 2003.
Fiske efter kolja i farvattnen i ICES-område VII, VIII, IX, X,
CECAF 34.1.1 (gemenskapsvatten) som görs av fartyg som för
belgisk flagg eller som är registrerade i Belgien skall vara
förbjudet, liksom behållande ombord, omlastning och landning
av sådant bestånd som fångats av dessa fartyg efter denna
förordnings tillämpningsdatum.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 24 juli 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 1 augusti 2003.
På kommissionens vägnar
Jörgen HOLMQUIST

Generaldirektör för fiske

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

EGT L 261, 20.10.1993, s. 1.
EUT L 122, 16.5.2003, s. 1.
EGT L 356, 31.12.2002, s. 12.
EUT L 157, 26.6.2003, s. 1.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1389/2003
av den 1 augusti 2003
om upphörande av fiske efter tunga med fartyg under belgisk flagg
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den
12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den
gemensamma fiskeripolitiken (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 806/2003 (2), särskilt artikel 21.3 i denna, och

(2)

(3)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

av följande skäl:
(1)

registrerade i Belgien uppnått den tilldelade kvoten för år
2003. Belgien har förbjudit fiske av detta bestånd från
och med den 24 juli 2003. Det är därför lämpligt att
utgå från detta datum.

I rådets förordning (EG) nr 2341/2002 av den 20
december 2002 om fastställande för år 2003 av
fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa
fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens
vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där
fångstbegränsningar krävs (3), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1091/2003 (4), föreskrivs kvoter för
tunga för år 2003.
För att säkerställa att bestämmelserna följs när det gäller
de kvantitativa begränsningarna för fångster av bestånd
som omfattas av kvoter, bör kommissionen fastställa
datum för när fartyg under en viss medlemsstats flagg
skall anses ha uttömt den tilldelade kvoten.
Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har
de fångster av tunga i farvattnen i ICES-område VIIh, j,
k, som gjorts av fartyg som för belgisk flagg eller som är

Fångster av tunga i farvattnen i ICES-område VIIh, j, k, som
gjorts av fartyg som för belgisk flagg eller som är registrerade i
Belgien skall anses ha uttömt den kvot som tilldelats Belgien
för år 2003.
Fiske efter tunga i farvattnen i ICES-område VIIh, j, k, som görs
av fartyg som för belgisk flagg eller som är registrerade i
Belgien skall vara förbjudet, liksom behållande ombord, omlastning och landning av sådant bestånd som fångats av dessa
fartyg efter denna förordnings tillämpningsdatum.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 24 juli 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 1 augusti 2003.
På kommissionens vägnar
Jörgen HOLMQUIST

Generaldirektör för fiske

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

EGT L 261, 20.10.1993, s. 1.
EUT L 122, 16.5.2003, s. 1.
EGT L 356, 31.12.2002, s. 12.
EUT L 157, 26.6.2003, s. 1.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1390/2003
av den 1 augusti 2003
om avvisande av ansökningar om exportlicens för spannmål för produkter med KN-nummer
1003 00 90
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 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), senast ändrad genom förordning (EG)
nr 1104/2003 (2),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1162/95
av den 23 maj 1995 om särskilda tillämpningsföreskrifter för
systemet med import- och exportlicenser för spannmål och
ris (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 498/2003 (4),
särskilt artikel 7.3 i denna, och
av följande skäl:

Mängden ansökningar om förutfastställelse av exportbidrag för
korn är substantiell och av spekulativ karaktär. Det har därför
beslutats att alla ansökningar om exportlicenser för produkter
framställda den 31 juli 2003 skall avvisas.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
I enlighet med artikel 7.3 i förordning (EG) nr 1162/95 skall
ansökningar om exportlicenser om förutfastställelse av exportbidrag för produkter hörande under KN-nummer 1003 00 90
framställa den 31 juli 2003 avvisas.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 2 augusti 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 1 augusti 2003.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

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

EGT L 181, 1.7.1992, s. 21.
EUT L 158, 27.6.2003, s. 1.
EGT L 117, 24.5.1995, s. 2.
EUT L 74, 20.3.2003, s. 15.

2.8.2003
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II
(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUT
av den 30 juli 2003
om ändring för fjortonde gången av beslut 2000/284/EG om upprättande av en förteckning över
godkända stationer för insamling av sperma för import av sperma från hästdjur från tredje land
[delgivet med nr K(2003) 2733]
(Text av betydelse för EES)

(2003/574/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

(4)

Förteckningen över godkända stationer bör ändras med
anledning av de nya uppgifterna från de aktuella tredjeländerna och för klarhetens skull bör ändringarna i
bilagan markeras.

(5)

Beslut 2000/284/EG bör därför ändras

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga
med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli
1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och
importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och
embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A del I till direktiv
90/425/EEG (1), senast ändrat genom kommissionens förordning (EG) nr 1282/2002 (2), särskilt artikel 17.3 b i detta, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

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

Genom kommissionens beslut 2000/284/EG (3), senast
ändrat genom beslut 2003/540/EG (4), upprättas en
förteckning över godkända stationer för insamling av
sperma för import av sperma från hästdjur från tredjeländer.
De behöriga myndigheterna i Kanada har officiellt
underrättat kommissionen om vissa detaljändringar i
godkännandet av en station för insamling av sperma från
hästdjur som anmälts till kommissionen i enlighet med
bestämmelserna i direktivet 92/65/EEG.
De behöriga myndigheterna i Amerikas förenta stater
har officiellt underrättat kommissionen om att ytterligare
två stationer för insamling av sperma från hästdjur
godkänts enligt bestämmelserna i direktiv 92/65/EEG.

EGT L 268, 14.9.1992, s. 54.
EUT L 146, 13.6.2003, s. 1.
EGT L 94, 14.4.2000, s. 35.
EUT L 185, 24.7.2003, s. 27.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilagan till beslut 2000/284/EG skall ersättas med bilagan till
detta beslut.
Artikel 2
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 30 juli 2003.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen
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2

3

4

5

UNITED ARAB EMIRATES (b)

AR

ARGENTINA

Haras El Atalaya

91 Cuartel 17
Arrecifes
Buenos Aires

AU

AUSTRALIA

Alabar Bloodstock Corporation

Koyuga (Near Echuca)
Victoria 3622

AU

Beef Breeding Services
Qld DPI

Grindle Rd, Wacol
Qld 4076

AU

Kinnordy Stud
Mr H. Schmorl

MS 465, Cambooya
Qld 4358

7

8

SENASA

I-E14
(Integral-Equino 14)

27.3.1998

2.8.2003

AE

6

2

3

4

5

6

7

8

AQIS

NSW-AB-H-01

21.2.2001

AU

Equine Artificial Breeding Services ’Alabar
Bloodstock’

Alan Galloway
Koyuga (near Echuca)
Victoria 3622

AQIS

VIC-AB-H-01

30.10.2002

Ferme Canaco

89 Rang St.-André
St.-Bernard de Lacolle
Co. St.-Jean,
Quebec, J0J 1VO

CFIA

4-EQ-01

23.2.2000

CA

Amstrong Brothers

14709 Hurontario Street
Inglewood
Ontario, L0N 1K0

CFIA

5-EQ-01

12.2.1997

CA

Zorgwijk Stables Ltd

508 Mt. Pleasant Road, R.R.2
Brantford
Ontario, N3T 5L5

CFIA

5-EQ-02

6.4.1999

CA

Tara Hills Stud

13700 Mast Road, R.R.4
Port Perry
Ontario, L9L 1B5

CFIA

5-EQ-03

26.1.2000

CA

Taylorlane Farm

R.R.#2
Orton
Ontario, L0N 1N0

CFIA

5-EQ-04

13.1.2000

BB

BARBADOS (b)

BG

BULGARIA

BH

BAHRAIN (b)

BM

BERMUDA (b)

BO

BOLIVIA (b)

BR

BRAZIL

BY

BELARUS

CA

CANADA
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3

4

5

6

7

8

R.R.2
Orton
Ontario, L0N 1N0

CFIA

5-EQ-05

15.3.2000

CA

Rideau Field Farm

756 Heritage Drive, R.R.4
Merrickville
Ontario, K0G 1N0

CFIA

5-EQ-06

4.5.1998

CA

Glengate Farms

PO Box 220, 8343 Walker's Line
Campbellville
Ontario, L0P 1B0

CFIA

5-EQ-07

31.1.1995

CA

Gencor The Genetic Corporation

R.R.#5
Guelph
Ontario, N1H 6J2

CFIA

5-EQ-08

10.1.1997

CA

Jou Veterinary Service

2409 Alps Road, R.R.1.
Ayr
Ontario, N0B 1E0

CFIA

5-EQ-09

30.10.2000

CA

AE Breeding Farm
Dr Mike Zajac

19619 McGowan Road
Mount Albert
Ontario, L0G 1M0

CFIA

5-EQ-10

2.3.2000

CA

Equine Reproduction Services

Box 19, Site 4, RR1
Airdrie
Alberta, T4B 2A3

CFIA

8-EQ-01

27.3.2003

CA

Maedowview
Ilene Poole

23052 TWP Rd. 521
Sherwood Park
Alberta, T8B 1G6

CFIA

8-EQ-02

1.2.2002

Eidgenössisches Gestüt/Haras fédéral/Instituto
Federale dell'allevamento equino Avenches

CH-1580 Avenches

Bundesamt für
Veterinärwesen

CH-AI-4E

13.2.1997

Besamungsstation Pferd
Gestüt Hanaya

Expohof
CH-8165 Schleinikon

Bundesamt für
Veterinärwesen

CH-AI-8E

6.5.1999

CH

SWITZERLAND

CH

CHILE

CU

CUBA (b)

CY

CYPRUS

CZ

CZECH REPUBLIC

2.8.2003

CL
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2

3

EE

ESTONIA

EG

EGYPT (b)

FK

FALKLAND ISLANDS

GL

GREENLAND

HK

HONG KONG (b)

HR

CROATIA

HU

HUNGARY

6

7

8

Kabóka KFT

Tóth Árpád u. 2
8130 Enying

Ministry of Agriculture and
Regional Development

HU 009L

2.4.2003

Animal Health and
Food Control
ISRAEL

IS

ICELAND

JO

JORDAN (b)

JP

JAPAN (b)

KG

KYRGYZSTAN (b)

KR

REPUBLIC OF KOREA (b)

KW

KUWAIT (b)

LB

LEBANON (b)

LI

LITHUANIA

LV

LATVIA

LY

LIBYA (b)

MA

MOROCCO

Gunnarsholt

Saedingastod
Gunnarsholti
851 Hella

Iceland Veterinary
Services

H001

20.12.1999

Centre National d'Insémination Artificielle
Équine de Bouzniaka (CNIAEB)

BP 52
Benslimane 13100

Ministry of Agriculture and Rural
Development

0102

27.3.2003
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ALGERIA

5

SV

DZ

4

2.8.2003
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2

MK (a)

3

4

5

6

7

8

SAGARPA

02-19-05-96-E

2.8.2001
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FORMER YUGOSLAV REPUBLIC
OF MACEDONIA
MACAO (b)

MT

MALTA

MU

MAURITIUS

MY

MALAYSIA (PENINSULA) (b)

MX

MEXICO

CEPROSEM
Club Hípico ’La Silla’

Monterrey
Nuevo León

NZ

NEW ZEALAND

Animal Breeding Services Ltd.

3680 State Highway 3
RD2, Hamilton

MAF

NZSEQ-001

27.3.2002

Phoenician Stallion Collection Centre

75 Penrith Road
RD2, Napier

MAF

NZSEQ-002

2.5.2002

OMAN (b)

PE

PERU (b)

PL

POLAND

PM

ST. PIERRE AND MIQUELON

PY

PARAGUAY

QA

QATAR (b)

RO

ROMANIA

RU

RUSSIA

SA

SAUDI ARABIA (b)

SG

SINGAPORE (b)

SI

SLOVENIA

2.8.2003

OM
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2

3

SLOVAK REPUBLIC

SY

SYRIA (b)

TH

THAILAND (b)

TN

TUNISIA

UA

UKRAINE

US

USA

5

6

7

8

SV

SK

4
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APHIS

00AR001-EQS

19.7.2000

US

Ansata Arabian Stud

234 Polk 130
Mena AR 71953

APHIS

03AR002-EQS

20.3.2003

US

OS CEDROS, USA

8700 East Black Mountain Road
Scottsdale, AZ 85262

APHIS

02AZ001-EQS

7.1.2002

US

Steve Cruse — Show Horses

29251 N. Hayden Road
Scottsdale, AZ 85262

APHIS

02AZ002-EQS

28.1.2002

US

Happy Valley Quarter Horses

12970 East Court Street
Mayer, AZ 86333

APHIS

03AZ001-EQS

30.12.2002

US

Kellog Arabian Horse Center

3801 W. Temple Ave.
Pomona, CA 71758

APHIS

97CA002-EQS

22.5.1997

US

Mariana Farm

Valley Center
CA 92082

APHIS

98CA001-EQS

14.11.1997

US

Advanced Equine Reproduction

1145 Arroyo Mesa Rd.
Solvang, CA 93463

APHIS

98CA002-EQS

12.8.1997

US

Pacific International Genetics

14300 Jackson Rd
Sloughhouse, CA 95683

APHIS

98CA003-EQS

23.1.1998

US

Alamo Pintado Equine Clinic

2501 Santa Barbara Ave.
Los Olivos, CA 93441

APHIS

98CA004-EQS

23.2.1998

US

Anaheim Hills Saddle Club

6352 E. Nohl Ranch Rd.
Anaheim, CA 92807

APHIS

98CA005-EQS

23.3.1998

US

Valley Oak Ranch

10940 26 Mile Road
Oakdale, CA 95361

APHIS

99CA006-EQS

2.4.1999
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PO Box 90
Mt Holly, AR 71758
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2

3

4

5

6

7

8

Jeff Oswood Stallion Station

21860 Ave. 160
Porterville, CA 93257

APHIS

99CA007-EQS

8.4.1999

US

Magness Racing Ventures

4050 Casey Ave.
Santa Ynez, CA 93460

APHIS

00CA008-EQS

10.12.1999

US

Crawford Stallion Services

34520 DePortola
Temecula, CA 92592

APHIS

00CA010-EQS

20.1.2000

US

Exclusively Equine Reproduction

28753 Valley Center Rd
Temecula, CA 92082

APHIS

00CA011-EQS

2.3.2000

US

Santa Lucia Farms

1924 W. Hwy 154
Santa Ynez, CA 93460

APHIS

01CA012-EQSE

16.2.2001

US

Specifically Equine Veterinary Service

910 W. Hwy 246
Buellton, CA 93427

APHIS

01CA013-EQS

20.5.1997

US

Bishop Lane Farms

5525 Volkerts Rd
Sabastopol, CA 95472

APHIS

01CA014-EQS

19.3.2001

US

Hunter Stallion Station

10163 Badger Creek Lane
Wilton, CA 95693

APHIS

02CA016-EQS

14.2.2002

US

OM EL ARAB International

1900 View Dr.
Santa Ynez, CA 93460

APHIS

02CA022-EQS

22.3.2002

US

Pacific International Genetics

25725 68th Ave
Los Mollinos, CA 96055

APHIS

03CA017-EQS

21.2.2003

US

Winner's Circle Equine Clinic, Inc.

39185 Diamond Valley Road
Hemet, CA 92543

APHIS

03CA020-EQS

12.3.2003

US

Bradford Quarter Horses

24860 N. Tully Rd,
Acampo, CA 95220

APHIS

03CA021-EQS

15.3.2003

US

Colorado State University
Equine Reproduction Center

3194 Rampart Road
Fort Collins, CO 80523

APHIS

02CO001-EQS

13.2.2002

SV

US

L 196/34

1: 4/2003

Europeiska unionens officiella tidning
2.8.2003

2

3

4

5
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7

8

Candlewood Equine

2 Beaver Pond Lane
Bridgewater, CT 06752

APHIS

00CT001-EQS

1.3.2000

US

Windbank Farm

1620 Choptank Road
Middletown, DE 19075

APHIS

01DE001-EQS

7.6.2001

US

Peterson & Smith Reproduction Center

15107 S.E. 47th Ave.
Summerfield, FL 34491

APHIS

00FL001-EQS

10.1.2000

US

Silver Maple Farm

6621 Daniels Road
Naples, FL 34109

APHIS

00FL002-EQS

26.1.2000

US

University of Florida
College of Veterinary Medicine

2015 SW 16th Avenue
Gainsville, FL 32601

APHIS

01FL003-EQS

15.5.2001

US

Char-o-lot Ranch

34750 Hw. 70
Myakka City, FL 34251

APHIS

03FL004-EQS

15.1.2003

US

Double L Quarter Horse

1881 E. Berry Road
Cedar Rapids, IA 52403

APHIS

96IA001-EQS

2.1.1996

US

Jim Dudley Quarter Horses

Rt. 1, Box 137
Latimer, IA 50452

APHIS

98IA002-EQS

26.5.1998

US

Grandview Farms

123 West 200
South Huntington, IN 46750

APHIS

99IN001-EQS

16.12.1999

US

Ed Mulick

4333 Straightline Pike
Richmond, IN 47374

APHIS

00IN002-EQS

13.3.2000

US

Gumz Farms Quarter Horses

7491 S 100 W
North Judson, IN 46366

APHIS

00IN003-EQS

3.7.2000

US

White River Equine Centre

707 Edith Ave.
Noblesville, IN 46060

APHIS

01IN004-EQS

15.3.2001

SV
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Meadowbrook Farms

3400 S. 143rd Street East
Wichita, KS 67232

APHIS

01KS001-EQS

28.2.2001

US

Kentuckiana Farm

PO Box 11743
Lexington, KY 40577

APHIS

97KY001-EQS

16.10.1997

US

Castleton Farm

2469 Iron Works Pike
PO Box 11889
Lexington, KY 40511

APHIS

98KY002-EQS

13.8.1998

US

Autumn Lane Farm

371 Etter Lane
Georgetown, KY 40324

APHIS

01KY001-EQS

19.10.2001

US

Hamilton Farm

66 Woodland Mead
PO Box 2639
South Hamilton, MA 01982

APHIS

98MA001-EQS

30.3.1998

US

Select Breeders Service, Inc.

1088 Nesbitt Road
Colora, MD 21917

APHIS

98MD001-EQS

3.11.1997

US

Imperial Egyptian Stud

2642 Mt. Carmel Road,
Parkton, MD 21120

APHIS

00MD002-EQS

18.7.2000

US

Harris Paints

27720 Possum Hill Road
Federalsburg, MD 21632

APHIS

00MD003-EQS

25.9.2000

US

Midwest Station II

16917 70th St. NE
Elk River, MN 55330

APHIS

00MN001-EQS

16.5.2000

US

Anoka Equine Veterinary Services

16445 NE 70th St.
Elk River, MN 55330

APHIS

01MN001-EQS

17.12.2001

US

Cedar Ridge Arabians

20335 Sawmill Rd
Jordan, MN 55352

APHIS

03MN001-EQS

25.9.2001

US

Schemel Stables Collection Facility

986 PCR, Co. Rd. 810
Perryville, MO 63775

APHIS

99MO001-EQS

15.12.1999

US

Equine Reproduction Facility

137 Speaks Road
Advance, NC 27006

APHIS

97NC001-EQS

21.8.1997

US

Walnridge Farm, Inc.

Hornerstown-Arneytown Road
Cream Ridge, NJ 08514

APHIS

96NJ003-EQS

14.8.1996

SV

US
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Cedar Lane Farm

40 Lambertville Headquarters Rd
Lambertville, NJ 08530

APHIS

96NJ004-EQS

4.9.1996

US

Peretti's Farm

Route 526, Box 410
Cream Ridge, NJ 08514

APHIS

97NJ005-EQS

17.3.1997

US

Kentuckiana Farm of NJ

18 Archertown Road
New Egypt, NJ 08533

APHIS

99NJ006-EQS

30.7.1999

US

Southwind Farm

29 Burd Road,
Pennington, NJ 08534

APHIS

00NJ007-EQS

13.7.2000

US

Blue Chip Farm

807 Hogagherburgh Road
Wallkill, NY 12589

APHIS

96NY001-EQS

31.8.2000

US

Sunny Gables Farm

282 Rt. 416
Montgomery, NY 12549

APHIS

00NY002-EQS

24.7.2000

US

Strawberry Banks Farm

1181 Quaker Rd.
E. Aurora, NY 14052

APHIS

03NY003-EQS

24.1.2003

US

Autumn Lane Farm

7901 Panhandle Road
Newark, OH 43056

APHIS

99OH001-EQS

19.5.1999

US

Good Version

5224 Dearth Road
Springboro, OH 45062

APHIS

01OH001-EQS

3.8.2001

US

DeGraff Stables

2734 N.E. Catawba Rd.
Port Clinton, Ohio 43452

APHIS

03OH001-EQS

14.4.2003

US

Paws UP Quarter Horses

Route 1, Box 43-1
Purcell, OK 73080

APHIS

00OK002-EQS

11.4.2000

US

Bryant Ranch

11777 NW Oak Ridge Rd.
Yamhill, OR 97148

APHIS

98OR001-EQS

19.2.1998

US

Honalee Equine Semen Collection Facility

14005 SW Tooze Road
Sherwood, OR 97140

APHIS

99OR001-EQS

26.10.1999

US

Kosmos Horse Breeders

372 Littlestown Road
Littlestown, PA 17340

APHIS

97PA001-EQS

19.3.1997

US

Hanover Shoe Farm

Route 194 South
PO Box 339
Hanover, PA 17331

APHIS

97PA002-EQS

28.3.1997

SV
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2.8.2003

1: 4/2003

Europeiska unionens officiella tidning
L 196/37

2

3

4

5

6

7

8

Nandi Veterinary Associates

3244 West Sieling Road
New Freedom, PA 17349

APHIS

97PA003-EQS

22.9.1997

US

Cryo-Star International

223 Old Philadelphia Pike
Douglassville, PA 19518

APHIS

01PA005-EQS

29.5.2001

US

Hempt Farms

250 Hempt Road
Mechanicsburg, PA 17050

APHIS

01PA006-EQS

16.8.2001

US

Babcock Ranch Semen Collection Center

Rt. 2, Box 357
Gainsville, TX 76240

APHIS

97TX001-EQS

2.6.1997

US

Select Breeders

Rt. 3, Box 196
Aubrey, TX 76227

APHIS

97TX002-EQS

1.2.1997

US

Floyd Moore Ranch

Route 2, Box 293
Huntsville, TX 77340

APHIS

98TX003-EQS

12.5.1998

US

Bluebonnet Farm

746 FM 529
Bellville, TX 77418

APHIS

00TX007-EQS

25.1.2000

US

Alpha Equine Breeding Center

2301 Boyd Road
Granbury, TX 76049

APHIS

00TX008-EQS

28.2.2000

US

Joe Landers Breeding Facility

4322 Tintop Road
Weatherford, TX 76087

APHIS

00TX010-EQS

11.4.2000

US

Willow Tree Farm

10334 Strittmatter
Pilot Point, TX 76258

APHIS

00TX011-EQS

28.4.2000

US

Green Valley Farm

3952 PR 2718
Aubrey, TX 76227

APHIS

00TX012-EQS

28.4.2000

US

6666 Ranch

PO Box 130
Guthrie, TX 79236

APHIS

00TX013 -EQS

17.10.2000

US

Michael Byatt Arabians

7716 Red Bird Road
New Ulm, TX 78950

APHIS

00TX014-EQSE

9.11.2000

US

DLR Ranch

5301 FM 1885
Weatherford, TX 76088

APHIS

01TX015A-EQSE

7.2.2001

SV

US
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RB Quarter Horse

1346 Prarie Grove Rd
Valley View, TX 76272

APHIS

01TX017-EQS

22.10.2001

US

LKA, Inc.

360 Leea Lane
Weatherford, TX 76087

APHIS

01TX018-EQS

6.11.2001

US

Bullard Farms

250 Shady Oak Dr.
Weatherford, TX 76087

APHIS

02TX018-EQS

18.1.2002

US

Watkins Equine Breeding Center

453 McCarthy
Weatherford, TX 76088

APHIS

02TX019-EQS

8.2.2002

US

Arabians LTD, Inc.

8459 Rock Creek Rd.
Waco, TX 76708

APHIS

02TX020-EQS

26.2.2002

US

Tommy Manion, Inc.

PO Box 94
Aubrey, TX 76207

APHIS

02TX021-EQS

21.3.2002

US

Kedon Farms

2357 Advance
Weatherford, TX 76088

APHIS

02TX022-EQS

18.4.2002

US

Crosby Farms

8459 FM 455E
Pilot Point, TX 76258

APHIS

02TX023-EQS

27.6.2002

US

Gresham Veterinary Hospital

11187 CR 168
Tyler, TX 75703

APHIS

03TX001-EQS

29.1.2003

US

Roanoke AI Labs, Inc.

8535 Martin Creek Road
Roanoke, VA 20401

APHIS

96VA001-EQS

14.11.1996

US

Commonwealth Equine Reproduction Center

16078 Rockets Mill Road
Doswell, VA 23047

APHIS

00VA002-EQS

9.8.2000

US

Equine Reproduction Concepts

111 Hackleys Mill Road
Amissville, VA 20106

APHIS

02VA003-EQS

12.11.2002

US

Hass Quarter Horses

W9821 Hwy 29
Shawano, WI 54166

APHIS

97WI001-EQS

29.5.1997

US

Batlle Hill Farm

HC 40, Box 9
Lewisburg, WV 24901

APHIS

01WV001

13.11.2001

US

Snowy Range Ranch

251 Mandel Lane
Laramie, WY 82070

APHIS

01WY001-EQS

1.2.2001
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(a) Código provisional que no afecta a la denominación definitiva del país que será asignada cuando concluyan las negociaciones actualmente en curso en las Naciones Unidas — Foreløbig kode, som ikke foregriber den endelige betegnelse af
landet, der skal tildeles, når de igangværende forhandlinger i FN er afsluttet — Provisorischer Code, der in nichts der endgültigen Bezeichnung des Landes vorgreift, die bei Schlussfolgerung der momentan laufenden Verhandlungen in
diesem Zusammenhang im Rahmen der Vereinten Nationen genehmigt wird — Προσωρινός κωδικός που δεν επηρεάζει τον οριστικό τίτλο της χώρας που θα δοθεί µετά την περάτωση των διαπραγµατεύσεων που πραγµατοποιούνται επί του
παρόντος στα Ηνωµένα Έθνη — Provisional code that does not affect the definitive denomination of the country to be attributed after the conclusion of the negotiations currently taking place in the United Nations — Code provisoire ne
préjugeant pas de la dénomination définitive du pays qui sera arrêtée à l'issue des négociations en cours dans le cadre des Nations unies — Codice provvisorio senza effetti sulla denominazione definitiva del paese che sarà attribuita dopo
la conclusione dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite — Voorlopige code die geen gevolgen heeft voor de definitieve benaming die aan het land wordt gegeven op grond van de onderhandelingen die momenteel in het kader van
de Verenigde Naties worden gevoerd — Código provisório que não afecta a denominação definitiva do país a ser atribuída após a conclusão das negociações actualmente em curso nas Nações Unidas — Väliaikainen koodi, joka ei vaikuta
maan lopulliseen nimeen, joka annetaan tällä hetkellä Yhdistyneissä Kansakunnissa meneillään olevien neuvottelujen päätteeksi — Provisorisk kod som inte påverkar det slutgiltiga landsnamnet som skall anges när de pågående förhandlingarna i Förenta Nationerna slutförts
(b) Sólo esperma procedente de caballos registrados — Kun sæd fra registrerede heste — Nur Samen von registrierten Pferden — Μόνο σπέρµα που συλλέχθηκε από καταγεγραµµένους ίππους — Only semen collected from registered horses —
Sperme provenant de chevaux enregistrés uniquement — Solamente sperma raccolto da cavalli registrati — Enkel sperma verzameld van geregistreerde paarden — Apenas sémen colhido de cavalos registados — Ainoastaan rekisteröidyistä hevosista kerätty siemenneste — Bara sperma insamlad från registrerade hästar”
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 1 augusti 2003
om ändring av beslut 2001/618/EG för att införa vissa departement i Frankrike och en provins i
Italien i förteckningarna över medlemsstater och regioner som är fria från Aujeszkys sjukdom och
över regioner där godkända program för bekämpning av Aujeszkys sjukdom genomförs
[delgivet med nr K(2003) 2786]
(Text av betydelse för EES)

(2003/575/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

(6)

Italien har i enlighet med artikel 9 i direktiv 64/432/EEG
inlämnat handlingar till kommissionen avseende det
utrotningprogram som genomförs i provinsen Bolzano
och begärt godkännande av programmet.

(7)

Beslut 2002/618/EG bör därför ändras.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga
med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni
1964 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med
nötkreatur och svin inom gemenskapen (1), senast ändrat
genom kommissionens förordning (EG) nr 1226/2002 (2),
särskilt artikel 9.2 och 10.2 i detta, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

I kommissionens beslut 2001/618/EG (3), senast ändrat
genom beslut 2003/130/EG (4), fastställs tilläggsgarantier
avseende Aujeszkys sjukdom för handeln med svin inom
gemenskapen och förtecknas de områden i medlemsstaterna som är fria från sjukdomen och de områden där
godkända program har införts för att bekämpa sjukdomen.
Ett program för utrotning av Aujeszkys sjukdom har
pågått i Frankrike under flera år. Flera franska departement erkänns genom beslut 2001/618/EG som fria från
sjukdomen.
Frankrike har nu i enlighet med artikel 10 i direktiv 64/
432/EEG inlämnat bevishandlingar till kommissionen
avseende följande departements status som fria från
Aujeszkys sjukdom: Alpes-de-Haute-Provence, AlpesMaritimes, Ardèche, Haute-Savoie, Isère, Manche,
Mayenne, Seine-et-Marne och Yvelines.

(4)

Tack vare programmet anses sjukdomen ha utrotats från
dessa franska departement.

(5)

I enlighet med artikel 9 i direktiv 64/432/EG har Frankrike också inlämnat handlingar rörande det utrotningsprogram som genomförs i departementen Ain, Côtesd'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan och Nord
och begärt godkännade av programmet.

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

EGT 121, 29.7.1964, s. 1977/64.
EGT L 179, 9.7.2002, s. 13.
EGT L 215, 9.8.2001, s. 48.
EUT L 52, 27.2.2003, s. 9.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilagorna I och II till beslut 2001/618/EG skall ersättas med
bilagan till det här beslutet.
Artikel 2
Detta beslut skall tillämpas från och med den 1 augusti 2003.
Artikel 3
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 1 augusti 2003.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen
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BILAGA
”BILAGA I
Medlemsstater eller regioner i medlemsstater där Aujeszkys sjukdom inte förekommer och där vaccination inte
är tillåten
Danmark:

Alla regioner.

Tyskland:

Alla regioner.

Frankrike:

Departementen Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes,
Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente,
Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme,
Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne,
Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, HauteVienne, Hérault, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher,
Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-etMoselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Oise, Orne, Paris, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales,
Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne Seine-Maritime,
Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise,
Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines.

Luxemburg:

Hela territoriet.

Österrike:

Alla regioner.

Finland:

Alla regioner.

Sverige:

Alla regioner.

Förenade kungariket:

Alla regioner i England, Skottland och Wales.

BILAGA II
Medlemsstater eller regioner i medlemsstater där godkända program genomförs för att bekämpa Aujeszkys
sjukdom
Belgien:

Hela territoriet.

Frankrike:

Departementen Ain, Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan, Nord och Pas-de-Calais.

Italien:

Provinsen Bolzano.

Nederländerna:

Hela territoriet.”
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 1 augusti 2003
om ändring av beslut 93/402/EEG beträffande import av färskt kött från Argentina
[delgivet med nr K(2003) 2787]
(Text av betydelse för EES)

(2003/576/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 72/462/EEG av den 12
december 1972 om hälsoproblem och problem som rör veterinärbesiktning vid import från tredje land av nötkreatur, får
och getter, svin och färskt kött eller köttprodukter (1), senast
ändrat genom förordning (EG) nr 1452/2001 (2), särskilt artikel
14.3 i detta,
med beaktande av rådets direktiv 2002/99/EG av den 16
december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av
animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (3),
särskilt artikel 8.4, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

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

Kommissionens beslut 93/402/EEG av den 10 juni 1993
om djurhälsovillkor och veterinärintyg för import av
färskt kött från länder i Sydamerika (4), senast ändrat
genom beslut 2003/137/EG (5), gäller Argentina, Brasilien, Chile, Colombia, Paraguay och Uruguay.
Veterinärmyndigheterna i Paraguay har underrättat
kommissionen om ett utbrott av mul- och klövsjuka
nära gränsen till Argentina. Paraguay har för närvarande
inte tillstånd att exportera färskt kött till Europeiska
gemenskapen.
Övervakningszonen för utbrottet omfattar delar av
Argentina.
De argentinska veterinärmyndigheterna vidtog omedelbart åtgärder för att förhindra att sjukdomen sprids in på
argentinskt territorium, särskilt genom vaccination och
kontroll av förflyttningar av djur i provinserna i
gränsområdet. De argentinska myndigheterna informerade omedelbart kommissionen om dessa åtgärder.
Med hänsyn till den potentiella sjukdomsrisken i
gränsområdet och till de omedelbara åtgärder som vidtagits av de behöriga veterinärmyndigheterna i Argentina

EGT L 302, 31.12.1972, s. 28.
EUT L 122, 16.5.2003, s. 36.
EGT L 18, 23.1.2002, s. 11.
EGT L 179, 22.7.1993, s. 11.
EUT L 53, 28.2.2003, s. 54.

är det tillräckligt om importen av urbenat och mörat
nötkött upphör endast från departementen Ramon Lista
och Rivadavia, och under en begränsad tid.
(6)

Beslut 93/402/EEG bör därför ändras i enlighet med
detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga
med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilaga I till beslut 93/402/EEG skall ersättas med bilagan till det
här beslutet.
Artikel 2
Medlemsstaterna skall ändra de åtgärder som de tillämpar för
handel så att dessa överensstämmer med detta beslut och skall
omedelbart på lämpligt sätt offentliggöra och informera om de
åtgärder som vidtagits. De skall genast underrätta kommissionen om detta.
Artikel 3
Detta beslut skall gälla till och med den 15 september 2003.
Artikel 4
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 1 augusti 2003.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen
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BILAGA
”BILAGA I
Beskrivning av områden i sydamerika som fastställts med tanke på uppgifter i djurhälsointyg
Område
Land

Områdesbeskrivning
Kod

Version

AR

1/2001

Hela landet

AR-1

4/2002

Provinserna Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa (utom Ramon Lista-området) (1), Jujuy, La
Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Rio Negro, Salta
(utom Rivadavia-området)1, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago
del Estero och Tucuman.

AR-3

1/2002

Chubut, Santa Cruz och Tierra del Fuego

BR

1/1993

Hela landet

BR-1

2/2001

Följande delstater: Rio Grande do Sul, Parana, Minas Gerais (utom
regionerna Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas
och Bambuí), São Paulo, Espirito Santo, Mato Grosso do Sul (utom
kommunerna Sete Quedas, Sonora, Aquidauana, Bodoquena,
Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes,
Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde do Mato Grosso och
Corumba), Santa Catarina Goias och de regionala enheterna i
Cuiaba (utom kommunerna San Antonio de Leverger, Nossa
Senhora do Livramento, Pocone och Barão de Melgaço), Caceres
(utom kommunen Caceres) Lucas do Rio Verde, Rondonopolis
(utom kommunen Itiquiora), Barra do Garças och Barra do Bugres
i Mato Grosso.

BR-2

1/2002

Mato Grosso do Sul: kommunen Sete Quedas

Chile

CL

1/1993

Hela landet

Colombia

CO

1/1993

Hela landet

CO-1

1/1993

Zonen avgränsas enligt följande: från den punkt där floden Murri
förenas med floden Atrato, nedströms längs med floden Atrato till
den punkt där den mynnar i Atlanten, från denna punkt till
gränsen mot Panama längs med Atlantkusten till Cabo Tiburon;
från denna punkt till Stilla havet längs med gränsen mellan
Colombia och Panama; från denna punkt längs med Stilla havets
kust till den punkt där floden Valle mynnar i Stilla havet; från
denna punkt längs med en rät linje till den punkt där floden Murri
förenas med floden Atrato.

CO-2

1/1993

Kommunerna Arboletas, Necocli, San Pedro de Uraba, Turbo,
Apartado, Chigorodo, Mutata, Dabeiba, Uramita, Murindo,
Riosucio (floden Atratos högra strand) och Frontino

CO-3

1/1993

Zonen avgränsas enligt följande: från den punkt där floden Sinu
mynnar i Atlanten, uppströms längs med floden Sinu till dess
källområde Alto Paramillo; från denna punkt till Puerto Rey vid
Atlantkusten längs med gränsen mellan departementen Antiquia
och Cordoba; från denna punkt till den punkt där floden Sinu
mynnar i Atlanten.

PY

1/1993

Hela landet

PY-1

1/2002

Områdena Chaco central och San Pedro

UY

1/2001

Hela landet

Argentina

Brasilien

Paraguay

Uruguay

(1) Detta undantag skall gälla till och med den 15 september 2003.”
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(Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning VI i Fördraget om Europeiska unionen)

RÅDETS RAMBESLUT 2003/577/RIF
av den 22 juli 2003
om verkställighet i Europeiska unionen av beslut om frysning av egendom eller bevismaterial
EUROPEISKA UNIONEN HAR ANTAGIT DETTA RAMBESLUT

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt
artikel 31 a och artikel 34.2 b i detta,
med beaktande av Republiken Frankrikes, Konungariket
Sveriges och Konungariket Belgiens initiativ (1),

kapitel VI i denna. Inget i detta rambeslut får tolkas som
ett förbud att vägra att frysa egendom om vilken ett
beslut om frysning har utfärdats, om det finns anledning
att av objektiva skäl tro att beslutet om frysning utfärdas
för att lagföra eller straffa en person på grund av dennes
kön, ras, religion, etniska ursprung, nationalitet, språk,
politiska uppfattning eller sexuella läggning, eller att
denna persons ställning kan skadas av något av dessa
skäl.

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2), och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

Vid sitt möte i Tammerfors den 15 och 16 oktober
1999 godkände Europeiska rådet principen om ömsesidigt erkännande, som bör utgöra hörnstenen i det
rättsliga samarbetet på såväl det civilrättsliga som det
straffrättsliga området inom unionen.
Principen om ömsesidigt erkännande bör tillämpas även
på beslut som föregår domstolsprövning, särskilt sådana
beslut som skulle göra det möjligt för behöriga rättsliga
myndigheter att snabbt säkra bevismaterial och beslagta
egendom som lätt kan flyttas.
Rådet antog den 29 november 2000 i enlighet med slutsatserna från Tammerfors ett åtgärdsprogram för genomförande av principen om ömsesidigt erkännande av
domar i brottmål, där antagandet av ett instrument för
tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande när
det gäller frysning av bevismaterial och egendom gavs
högsta prioritet (åtgärderna 6 och 7).

(4)

Samarbete mellan medlemsstaterna på grundval av principen om ömsesidigt erkännande och omedelbar
verkställighet av rättsliga avgöranden förutsätter
förtroende för att de beslut som skall erkännas och
verkställas alltid kommer att fattas i enlighet med principerna om laglighet, subsidiaritet och proportionalitet.

(5)

Rättigheter som beviljas parterna eller berörda tredje
parter i god tro bör bibehållas.

Detta rambeslut hindrar inte en medlemsstat från att
tillämpa sina konstitutionella regler om prövning i laga
ordning, föreningsfrihet, tryckfrihet och yttrandefrihet i
andra medier.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I
RÄCKVIDD

Artikel 1
Syfte
Syftet med rambeslutet är att fastställa regler för när en
medlemsstat skall erkänna och verkställa på sitt territorium ett
beslut om frysning som utfärdats av en rättslig myndighet i en
annan medlemsstat i samband med ett straffrättsligt förfarande.
Detta rambeslut påverkar inte skyldigheten att respektera de
grundläggande rättigheterna och de grundläggande rättsliga
principerna i artikel 6 i fördraget.

Artikel 2
Definitioner

(6)

Detta rambeslut respekterar de grundläggande rättigheter
och iakttar de principer som erkänns i artikel 6 i
fördraget och som återspeglas i Europeiska unionens
stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt

(1) EGT C 75, 7.3.2001, s. 3.
(2) Yttrandet avgivet den 11 juni 2002 (ännu ej offentliggjort i EUT).

I detta rambeslut avses med
a) utfärdande stat: den medlemsstat där en rättslig myndighet
enligt definition i den utfärdande statens lagstiftning har
fattat, giltigförklarat eller på något sätt bekräftat ett beslut
om frysning i samband med ett straffrättsligt förfarande,
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b) verkställande stat: den medlemsstat på vars territorium egendomen eller bevismaterialet befinner sig,
c) beslut om frysning: varje åtgärd som vidtas av en behörig
rättslig myndighet i den utfärdande staten i syfte att tillfälligt
hindra förstöring, omvandling, flyttning, överföring eller
överlåtelse av sådan egendom som kan omfattas av förverkande eller utgöra bevismaterial,
d) egendom: all slags egendom, materiell eller immateriell, lös
eller fast egendom, samt juridiska handlingar eller urkunder
som styrker äganderätt eller annan rätt till sådan egendom,
som den behöriga rättsliga myndigheten i den utfärdande
staten anser

— IT-brottslighet.
— Miljöbrott, inbegripet olaglig handel med hotade djurarter
och hotade växtarter och växtsorter.
— Hjälp till olovlig inresa och olovlig vistelse.
— Mord, grov misshandel.
— Olaglig handel med mänskliga organ och vävnader.
— Människorov, olaga frihetsberövande och tagande av
gisslan.

— utgöra vinning av ett brott som avses i artikel 3 eller helt
eller delvis motsvara värdet av denna vinning, eller

— Rasism och främlingsfientlighet.

— utgöra hjälpmedel eller föremål för ett sådant brott,

— Organiserad stöld och väpnat rån.

e) bevismaterial: föremål, dokument eller data som kan läggas
fram som bevismaterial i brottmål som gäller ett sådant
brott som avses i artikel 3.
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— Olaglig handel med kulturföremål, inbegripet antikviteter
och konstverk.
— Svindleri.
— Beskyddarverksamhet och utpressning.

Artikel 3
Brott

— Förfalskning och piratkopiering.
— Förfalskning av administrativa dokument och handel med
sådana förfalskningar.

1.
Detta rambeslut skall tillämpas på sådana beslut om frysning som utfärdas i syfte att

— Förfalskning av betalningsmedel.

a) säkra bevismaterial, eller

— Olaglig handel med hormonsubstanser och andra tillväxtsubstanser.

b) senare förverka egendom.

— Olaglig handel med nukleära och radioaktiva ämnen.

2.
Vid följande brott, så som de definieras i den utfärdande
statens lagstiftning, skall det, om de enligt den utfärdande
statens lagstiftning är belagda med fängelsestraff på minst tre
år, inte krävas någon kontroll av huruvida dubbel straffbarhet
föreligger:

— Handel med stulna fordon.

— Deltagande i en kriminell organisation.

— Brott som omfattas av den internationella brottmålsdomstolens behörighet.

— Terrorism.
— Människohandel.
— Sexuellt utnyttjande av barn samt barnpornografi.
— Olaglig handel med narkotika och psykotropa ämnen.
— Olaglig handel med vapen, ammunition och sprängämnen.
— Korruption.
— Bedrägeri, inbegripet bedrägeri som riktar sig mot Europeiska gemenskapernas ekonomiska intressen enligt konventionen av den 26 juli 1995 om skydd av Europeiska
gemenskapernas finansiella intressen.
— Penningtvätt.
— Penningförfalskning inklusive förfalskning av euron.

— Våldtäkt.
— Mordbrand.

— Kapning av flygplan eller fartyg.
— Sabotage.
3. Rådet får, efter att ha hört Europaparlamentet i enlighet
med artikel 39.1 i fördraget, när som helst enhälligt besluta att
lägga till andra typer av brott i förteckningen i punkt 2. Mot
bakgrund av kommissionens rapport enligt artikel 14 i detta
rambeslut skall rådet bedöma om förteckningen bör utvidgas
eller ändras.
4. När det gäller fall som inte omfattas av punkt 2 får den
verkställande staten som villkor för erkännande och verkställighet av ett beslut om frysning i de syften som anges i 1 a
ställa att de gärningar för vilka beslutet har utfärdats skall
utgöra ett brott enligt den statens lagstiftning, oberoende av
brottsrekvisit eller brottets rättsliga rubricering enligt den
utfärdande statens lagstiftning.
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När det gäller fall som inte omfattas av punkt 2 får den
verkställande staten som villkor för erkännande och verkställighet av ett beslut om frysning i de syften som anges i 1 b
ställa att de gärningar för vilka beslutet har utfärdats skall
utgöra ett brott som enligt den statens lagstiftning möjliggör
sådan frysning, oberoende av brottsrekvisit eller brottets
rättsliga rubricering enligt den utfärdande statens lagstiftning.

AVDELNING II

FÖRFARANDE FÖR VERKSTÄLLIGHET AV BESLUT OM FRYSNING

Artikel 4

Översändande av beslut om frysning

1.
Ett beslut om frysning enligt detta rambeslut skall, tillsammans med det intyg som avses i artikel 9, översändas av den
rättsliga myndighet som fattat beslutet direkt till den behöriga
rättsliga myndighet som är behörig att verkställa det, på ett sätt
som gör det möjligt att få en skriftlig uppteckning, så att den
verkställande staten kan fastställa äktheten.

2.
Förenade kungariket och Irland får var för sig före den
tidpunkt som avses i artikel 14.1 i en förklaring meddela att
beslutet om frysning samt intyget skall sändas via en central
myndighet eller myndigheter som landet skall ange i förklaringen. Varje sådan förklaring får när som helst ändras genom
en ytterligare förklaring eller återtas. Varje förklaring eller återtagande skall deponeras vid rådets generalsekretariat och
anmälas till kommissionen. Dessa medlemsstater får när som
helst genom en ytterligare förklaring begränsa en sådan förklarings räckvidd i syfte att ge punkt 1 större verkan. De skall
göra så när bestämmelserna om ömsesidig rättslig hjälp i
tillämpningskonventionen till Schengenavtalet sätts i kraft för
dem.
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Artikel 5

Erkännande och omedelbar verkställighet

1. De behöriga rättsliga myndigheterna i den verkställande
staten skall erkänna sådana beslut om frysning som översänds i
enlighet med artikel 4 utan att ytterligare formaliteter krävs och
omgående vidta de åtgärder som behövs för omedelbar
verkställighet på samma sätt som för ett beslut om frysning
som fattas av en myndighet i den verkställande staten, såvida
inte denna myndighet beslutar att åberopa något av skälen för
icke-erkännande eller icke-verkställighet enligt artikel 7 eller
något av skälen för att skjuta upp verkställigheten enligt artikel
8.

När det måste säkerställas att bevismaterialet är giltigt, skall den
rättsliga myndigheten i den verkställande staten också följa de
formaliteter och förfaranden som uttryckligen anges av den
behöriga rättsliga myndigheten i den utfärdande staten vid
verkställigheten av beslutet om frysning, såvida dessa formaliteter och förfaranden inte strider mot grundläggande rättsprinciper i den verkställande staten.

En rapport om verkställighet av beslutet om frysning skall utan
dröjsmål avges till den behöriga myndigheten i den utfärdande
staten på ett sätt som gör det möjligt att få en skriftlig uppteckning.

2. Alla ytterligare beslut om tvångsåtgärder som blir
nödvändiga genom beslutet om frysning skall fattas i enlighet
med de förfaranderegler som gäller i den verkställande staten.

3. De behöriga rättsliga myndigheterna i den verkställande
staten skall fatta beslut och meddela att beslut om frysning har
fattats så snart som möjligt och, där så är praktiskt möjligt,
inom 24 timmar från mottagandet av beslutet om frysning.

Artikel 6
3.
Om den rättsliga myndighet som är behörig för verkställighet inte är känd, skall den rättsliga myndigheten i den
utfärdande staten göra all utredning, inklusive via det europeiska rättsliga nätverkets kontaktpunkter (1), för att få information från den verkställande staten.

4.
Om den rättsliga myndighet i den verkställande staten
som tar emot ett beslut om frysning inte är behörig att erkänna
beslutet och att vidta de åtgärder som krävs för dess verkställighet, skall den självmant översända beslutet om frysning till
den behöriga rättsliga myndigheten för verkställighet och
underrätta den rättsliga myndighet i den utfärdande staten som
utfärdat beslutet.
(1) Gemensam åtgärd 98/428/RIF av den 29 juni 1998 om inrättande
av ett europeiskt rättsligt nätverk (EGT L 191, 7.7.1998, s. 4).

Frysningens varaktighet

1. Egendomen skall förbli fryst i den verkställande staten tills
denna har svarat slutgiltigt på en ansökan som gjorts enligt
artikel 10.1 a eller 10.1 b.

2. Den verkställande staten får dock, efter samråd med den
utfärdande staten, i enlighet med sin nationella lagstiftning och
praxis fastställa lämpliga villkor mot bakgrund av omständigheterna i ärendet för att begränsa den tid under vilken egendomen
skall vara fryst. Om den i enlighet med dessa villkor avser att
häva åtgärden, skall den underrätta den utfärdande staten om
detta och ge den möjlighet att lämna synpunkter.
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3.
De rättsliga myndigheterna i den utfärdande staten skall
utan dröjsmål underrätta motsvarande myndigheter i den
verkställande staten om beslutet om frysning har hävts. Under
dessa omständigheter skall den verkställande staten ansvara för
att åtgärden hävs så snart som möjligt.
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finns inte har angetts tillräckligt exakt, trots att den utfärdande
staten konsulterats, skall de behöriga rättsliga myndigheterna i
den utfärdande staten likaså underrättas utan dröjsmål.

Artikel 8
Artikel 7
Skäl för icke-erkännande eller icke-verkställighet
1.
De behöriga rättsliga myndigheterna i den verkställande
staten får vägra att erkänna eller verkställa beslutet om frysning
endast om
a) intyget enligt artikel 9 saknas eller är ofullständigt eller
uppenbarligen inte motsvarar beslutet om frysning,
b) det enligt den verkställande statens lagstiftning föreligger
immunitet eller privilegier som gör det omöjligt att
verkställa beslutet om frysning,
c) det omedelbart framgår av uppgifterna i intyget att rättsligt
bistånd enligt artikel 10 för det brott för vilket beslutet om
frysning har utfärdats skulle inkräkta på principen ne bis in
idem (inte två gånger för samma sak),
d) i något av de fall som anges i artikel 3.4, den gärning som
ligger till grund för beslutet om frysning inte innebär något
brott mot lagen i den verkställande staten; när det gäller
skatter och andra avgifter, tullar och valutatransaktioner får
dock verkställighet av beslutet om frysning inte vägras av
det skälet att den verkställande statens lagstiftning inte
föreskriver samma typ av skatter eller avgifter eller att den
inte innehåller samma slags bestämmelser om skatter och
andra avgifter, tullar och valutatransaktioner som den
utfärdande statens lagstiftning.
2.
När det gäller punkt 1 a, får den behöriga rättsliga
myndigheten
a) föreskriva en tidsfrist för att lämna in eller komplettera eller
korrigera intyget,
b) godta ett likvärdigt dokument, eller
c) om myndigheten anser sig ha fått tillräckliga upplysningar,
befria den utfärdande rättsliga myndigheten från kravet.

Skäl för att skjuta upp verkställigheten
1. Den behöriga rättsliga myndigheten i den verkställande
staten får skjuta upp verkställigheten av ett beslut om frysning
som översänts enligt artikel 4
a) om verkställigheten kan inverka menligt på en pågående
brottsutredning, så länge den anser det rimligt,
b) om egendomen eller bevismaterialet redan omfattas av ett
beslut om frysning i ett straffrättsligt förfarande, till dess att
beslutet om frysning har hävts,
c) om vid ett beslut om frysning i ett straffrättsligt förfarande
av egendom som senare skall förverkas, egendomen redan
omfattas av ett beslut om frysning som utfärdats i samband
med andra förfaranden i den verkställande staten och tills
det beslutet har hävts. Detta led skall dock endast tillämpas
om ett sådant beslut har prioritet över senare nationella
beslut om frysning vid straffrättsliga förfaranden enligt den
nationella lagstiftningen.
2. En anmälan om att verkställigheten av beslutet om frysning har skjutits upp, med uppgift om skälet till att verkställigheten skjutits upp och, om möjligt, hur länge den förväntas bli
uppskjuten, skall utan dröjsmål göras till den behöriga myndigheten i den utfärdande staten på ett sätt som gör det möjligt att
få en skriftlig uppteckning.
3. Så snart skälet för uppskjutandet inte längre föreligger,
skall den behöriga rättsliga myndigheten i den verkställande
staten utan dröjsmål vidta de åtgärder som behövs för verkställighet av beslutet om frysning och underrätta den behöriga
myndigheten i den utfärdande staten om detta på ett sätt som
gör det möjligt att få en skriftlig uppteckning.
4. Den behöriga rättsliga myndigheten i den verkställande
staten skall underrätta den behöriga myndigheten i den
utfärdande staten om varje annan tvångsåtgärd som egendomen
i fråga kan beröras av.

3.
Beslut om att vägra erkännande eller verkställighet skall
fattas och anmälas till de behöriga rättsliga myndigheterna i
den utfärdande staten utan dröjsmål och på ett sätt som gör det
möjligt att få en skriftlig uppteckning.

Artikel 9

4.
Om det i praktiken är omöjligt att verkställa beslutet om
frysning på grund av att egendomen eller bevismaterialet har
försvunnit, förstörts, inte kan återfinnas på den plats som anges
i intyget eller om platsen där egendomen eller bevismaterialet

1. Intyget, för vilket ett standardformulär återges i bilagan,
skall undertecknas av den behöriga rättsliga myndigheten i den
utfärdande stat som har beslutat om åtgärden, och denna
myndighet skall intyga att uppgifterna i intyget är riktiga.

Intyg
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2.
Intyget skall översättas till det officiella språket eller något
av de officiella språken i den verkställande staten.

2. Grunden för ett beslut om frysning får prövas endast i
talan som väckts vid en domstol i den utfärdande staten.

3.
Varje medlemsstat får, när detta rambeslut antas eller vid
en senare tidpunkt, genom en förklaring som skall deponeras
hos rådets generalsekretariat förklara att den kommer att godta
en översättning till ett annat eller flera andra av Europeiska
gemenskapernas institutioners officiella språk.

3. Om talan väcks i den verkställande staten, skall den
rättsliga myndigheten i den utfärdande staten informeras om
detta och på vilka grunder talan väckts, så att den kan framföra
de argument som den bedömer vara nödvändiga. Den skall
informeras om utgången av processen.

Artikel 10
Efterföljande hantering av den frysta egendomen
1.

Det översändande som avses i artikel 4

4. Den utfärdande och den verkställande staten skall vidta
nödvändiga åtgärder för att underlätta för de personer som
avses i punkt 1 att utöva sin rätt att väcka talan, särskilt genom
att tillhandahålla berörda parter nödvändiga uppgifter.
5. Den utfärdande staten skall se till att tidsgränserna för
utövandet av rätten att väcka talan enligt punkt 1 tillämpas på
ett sätt som garanterar att de berörda parterna har tillgång till
ett effektivt rättsmedel.

a) skall åtföljas av en ansökan om överlämnande av bevismaterialet till den utfärdande staten,
eller

Artikel 12

b) skall åtföljas av en ansökan om förverkande som antingen
kräver verkställighet av ett beslut om förverkande som har
fattats i den utfärdande staten, eller förverkande i den
verkställande staten och efterföljande verkställighet av ett
sådant beslut,
eller
c) skall i intyget innehålla en instruktion om att egendomen
skall hållas kvar i den verkställande staten i avvaktan på en
ansökan enligt a eller b. Den utfärdande staten skall i intyget
ange (den beräknade) tidpunkten för inlämnandet av denna
ansökan. Artikel 6.2 skall tillämpas.
2.
Ansökningar enligt punkt 1 a och b skall lämnas in av
den utfärdande staten och handläggas av den verkställande
staten i enlighet med de regler som är tillämpliga på ömsesidig
rättslig hjälp i brottmål och de regler som är tillämpliga på
internationellt samarbete som rör förverkande.
3.
Med undantag från de regler om ömsesidig rättslig hjälp i
brottmål som anges i punkt 2 får den verkställande staten dock
inte avslå ansökningar som avses i punkt 1 a på grund av att
dubbel straffbarhet inte föreligger, om ansökan avser brott
enligt artikel 3.2 och brotten medför fängelsestraff på minst tre
år i den utfärdande staten.

Ersättning
1. Om den verkställande staten enligt sin lagstiftning är
ansvarig för skada som orsakats någon av de parter som avses i
artikel 11 på grund av verkställighet av ett beslut om frysning
som översänts till denna enligt artikel 4, skall den utfärdande
staten, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 11.2,
ersätta den verkställande staten för skadestånd som i kraft av
detta ansvar betalats ut till den berörda parten, utom om och i
den mån skadan eller en del av skadan uteslutande beror på
den verkställande statens agerande.
2. Punkt 1 skall inte påverka tillämpningen av medlemsstaternas nationella lagstiftning om fysiska eller juridiska personers
anspråk på skadeersättning.

AVDELNING III
SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 13
Territoriell tillämpning

Artikel 11

Detta rambeslut skall tillämpas på Gibraltar.

Rättsmedel
Artikel 14
1.
Medlemsstaterna skall införa nödvändiga bestämmelser
för att säkerställa att alla berörda parter, inbegripet tredje part i
god tro, har tillgång till rättsmedel utan suspensiv effekt mot
beslut om frysning som verkställts enligt artikel 5 för att bevara
sina legitima rättigheter. Talan skall väckas vid domstol i den
utfärdande staten eller i den verkställande staten i enlighet med
den nationella lagstiftningen i respektive stat.

Genomförande
1. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är
nödvändiga för att följa bestämmelserna i detta rambeslut före
den 2 augusti 2005.
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2.
Senast vid denna tidpunkt skall medlemsstaterna till
rådets generalsekretariat och kommissionen överlämna texten
till de bestämmelser genom vilka skyldigheterna enligt detta
rambeslut införlivas med deras nationella lagstiftning. På
grundval av en rapport utarbetad med hjälp av denna information och en skriftlig rapport från kommissionen, skall rådet
före den 2 augusti 2006 bedöma i vilken utsträckning
medlemsstaterna har följt bestämmelserna i detta rambeslut.

3.
Rådets generalsekretariat skall underrätta medlemsstaterna
och kommissionen om alla förklaringar som görs i enlighet
med artikel 9.3.
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Artikel 15
Ikraftträdande

Detta rambeslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs
i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 22 juli 2003.
På rådets vägnar
G. ALEMANNO

Ordförande
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