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I
(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1869/2003
av den 20 oktober 2003
om ingående av avtalet genom skriftväxling om förlängning av protokollet om fastställande av de
fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Mauritius regering om fiske i Mauritius vatten under perioden 3 december 2002–2
december 2003
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 37 jämförd med artikel 300.2 och
300.3 första stycket i detta,
med beaktande av kommissionens förslag (1),

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Avtalet genom skriftväxling om förlängning av protokollet om
fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska gemenskapen
och Mauritius regering om fiske i Mauritius vatten under perioden 3 december 2002–2 december 2003 (6) godkänns härmed
på Europeiska gemenskapens vägnar.

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

(2)

I enlighet med artikel 12.3 i avtalet mellan Europeiska
ekonomiska gemenskapen och Mauritius regering om
fiske i Mauritius vatten (3), skall de avtalsslutande
parterna innan giltighetstiden för det protokoll som
bifogas avtalet löper ut inleda förhandlingar för att
gemensamt komma överens om protokollets innehåll
inför nästa period och om eventuella ändringar av eller
tillägg till detta.
Då den mauritiska parten inte ansåg sig redo att föra
förhandlingar på grund av att vissa upplysningar inte
fanns att tillgå beslutade de båda parterna att förlänga
det nuvarande protokollet (4), vilket godkänts genom
förordning (EG) nr 444/2001 (5), för en period på ett år,
genom ett avtal genom skriftväxling, i avvaktan på att
förhandlingarna om eventuella ändringar av protokollet
genomförs.

(3)

Det ligger i gemenskapens intresse att godkänna denna
förlängning.

(4)

Det bör fastställas hur fiskemöjligheterna skall fördelas
mellan medlemsstaterna.

(1) Förslag av den 8 maj 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT).
(2) Yttrandet avgivet den 24 september 2003 (ännu ej offentliggjort i
EUT).
(3) EGT L 159, 10.6.1989, s. 2.
(4) EGT L 180, 19.7.2000, s. 30.
(5) EGT L 64, 6.3.2001, s. 1.

Artikel 2
De fiskemöjligheter som fastställs i artikel 1 i protokollet skall
fördelas mellan medlemsstaterna enligt följande nyckel:
— Notfartyg för tonfiskfiske: Frankrike 20, Spanien 20, Italien
2, Förenade kungariket 1.
— Fartyg för fiske med flytlinor: Spanien 19, Frankrike 13,
Portugal 8.
— Fartyg som bedriver fiske med linor: Frankrike 25 GRT/
månad som ett årsgenomsnitt.
Om licensansökningarna från dessa medlemsstater inte
uttömmer de fiskemöjligheter som fastställs i protokollet, får
kommissionen beakta licensansökningar från övriga medlemsstater.

Artikel 3
De medlemsstater vars fartyg fiskar i enlighet med avtalet
genom skriftväxling skall meddela kommissionen hur stora
mängder av varje bestånd som fångas i Mauritius fiskezon, i
enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 500/2001 (7).

Artikel 4
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
(6) EUT L 147, 14.6.2003, s. 40.
(7) EGT L 73, 15.3.2001, s. 8.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Luxemburg den 20 oktober 2003.
På rådets vägnar
P. MARONI

Ordförande
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1870/2003
av den 24 oktober 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 25 oktober 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 24 oktober 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 24 oktober 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

052
060
064
096
204
999

59,0
45,7
83,6
42,2
60,5
58,2

0707 00 05

052
999

112,4
112,4

0709 90 70

052
999

90,3
90,3

0805 50 10

052
388
524
528
999

93,0
55,2
91,8
69,7
77,4

0806 10 10

052
400
508
999

111,5
187,6
328,3
209,1

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052
060
388
400
404
508
720
800
804
999

61,0
37,8
76,1
70,1
79,8
31,9
39,9
173,0
104,8
74,9

0808 20 50

052
064
720
999

87,4
60,2
43,9
63,8

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 1871/2003
av den 23 oktober 2003
om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

gäller likaledes för fryst kött, eftersom allt kött till vilket
salt har tillsatts annars skulle anses utgöra saltat kött
enligt HS-nummer 0210. Med saltning enligt HSnummer 0210 avses saltning som är tillräcklig för att
säkerställa varaktig konservering för andra ändamål än
transport. I detta sammanhang bör det noteras att de
övriga metoder som förtecknas i HS-nummer 0210, dvs.
att lägga i lake, torka eller röka, är avsedda att säkerställa
varaktig konservering snarare än att tjäna som tillfälliga
konserveringsmedel under transport.

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 a i
denna, och

(5)

Det bör tydliggöras och ytterligare bekräftas att med saltning i den mening som avses i HS-nummer 0210 förstås
metoder för att säkerställa varaktig konservering.

(6)

Kompletterande anmärkning 7 till kapitel 2 i Kombinerade nomenklaturen som är bifogad förordning (EEG) nr
2658/87 som bilaga I, bör därför ändras i enlighet med
detta.

(7)

Tullkodexkommittén har inte yttrat sig inom den tid
som dess ordförande har bestämt.

av följande skäl:

(1)

(2)

Genom förordning (EEG) nr 2658/87 upprättades en
varunomenklatur, nedan kallad ”Kombinerade nomenklaturen”. Kombinerade nomenklaturen återges i bilaga I till
förordning (EEG) nr 2658/87.

Genom kommissionens förordning (EEG) nr 535/94 av
den 9 mars 1994 om ändring av bilaga I till rådets
förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (3)
infördes en kompletterande anmärkning 8 till kapitel 2 i
Kombinerade nomenklaturen i syfte att tydliggöra klassificeringen av saltat kött och ätbara slaktbiprodukter
enligt nummer 0210 (Kött och ätbara slaktbiprodukter,
saltade, i saltlake, torkade eller rökta; ätbart mjöl av kött
eller slaktbiprodukter). Beteckningen för denna anmärkning ändrades 1995 till kompletterande anmärkning 7.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
(3)

(4)

Klassificeringen i kapitel 2 i Kombinerade nomenklaturen beror huvudsakligen på vilken metod som används
för att säkerställa varaktig konservering för en given
produkt. I allmänna anvisningarna till den förklarande
anmärkningen till kapitel 2 i Harmoniserade systemet
beskrivs hur kapitlet är uppbyggt. Kapitel 2 omfattar
okokt kött och slaktbiprodukter som är färska eller kylda
eller som genomgått en av de olika behandlingar som
krävs för varaktig konservering, dvs. okokt kött och
slaktbiprodukter som är frysta eller saltade, i saltlake,
torkade eller rökta.

Enligt ovannämnda förklarande anmärkning klassificeras
färskt kött som färskt även om det har packats med salt
som tillfälligt konserveringsmedel under transport. Detta

(1) EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.
(2) EGT L 331, 7.12.2002, s. 3.
(3) EGT L 68, 11.3.1994, s. 15.

Kompletterande anmärkning 7 till kapitel 2 i Kombinerade
nomenklaturen som är bifogad förordning (EEG) nr 2658/87
som bilaga I, skall ersättas med följande:
”Med kött och ätbara slaktbiprodukter, saltade, i saltlake i
nr 0210 förstås kött och ätbara slaktbiprodukter som
saltats djupgående och enhetligt i alla delar och som har ett
totalt saltinnehåll av minst 1,2 viktprocent förutsatt att det
är saltningen som säkerställer varaktig konservering.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det
att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 23 oktober 2003.
På kommissionens vägnar
Frederik BOLKESTEIN

Ledamot av kommissionen

25.10.2003

25.10.2003
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1872/2003
av den 22 oktober 2003
om tillåtelse att göra överföringar mellan de kvantitativa begränsningarna för textil- och
beklädnadsprodukter med ursprung i Republiken Korea
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(4)

Begäran bör bifallas.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(5)

Denna förordning bör träda i kraft dagen efter det att
den har offentliggjorts, så att aktörerna kan dra nytta av
den så snart som möjligt.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den textilkommitté som inrättas
genom artikel 17 i förordning (EEG) nr 3030/93.

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3030/93 av den
12 oktober 1993 om gemensamma regler för import av vissa
textilprodukter från tredje land (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 138/2003 (2), särskilt artikel 7 i denna, och
av följande skäl:
(1)

Avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen
och Republiken Korea om handel med textilprodukter,
paraferat den 7 augusti 1986 och godkänt genom rådets
beslut 87/471/EEG (3), senast ändrat genom ett avtal
genom skriftväxling, paraferat den 22 december 1994
och godkänt genom rådets beslut 95/131/EG (4), innehåller bestämmelser om att överföringar får göras mellan
kvotår.

(2)

Sydkorea lämnade in en ansökan om överföringar
mellan kvotår den 22 september 2003.

(3)

De överföringar som Sydkorea ansökt om omfattas av
de flexibilitetsbestämmelser som avses i artikel 7 i
förordning (EEG) nr 3030/93 och som anges i bilaga VIII
till denna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Överföringar mellan de kvantitativa begränsningarna för textilprodukter med ursprung i Sydkorea medges för kvotåret 2003
i enlighet med vad som anges i bilagan.
Artikel 2
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 oktober 2003.
På kommissionens vägnar
Pascal LAMY

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

275, 8.11.1993, s. 1.
23, 28.1.2003, s. 1.
263, 14.9.1987, s. 37.
94, 26.4.1995, s. 1.
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BILAGA
Anpassning — överföringar mellan kvantitativa begränsningar

728 Sydkorea
Grupp

Kategori

Enhet

IA

1

kg

IB

4

IB

Begränsning för
2003

Nivå efter anpassning

Kvantitet

%

Flexibilitet

Ny nivå efter anpassning

909 000

936 270

81 810

9

För över från
2002 + förhandsutnyttjande
från 2004

1 018 080

styck

16 533 000

17 690 310

1 487 970

9

För över från
2002 + förhandsutnyttjande
från 2004

19 178 280

5

styck

36 091 000

37 868 221

1 443 640

4

Förhandsutnyttjande från
2004

39 311 861

IB

6

styck

6 535 000

6 861 750

261 400

4

Förhandsutnyttjande från
2004

7 123 150

IIB

12

par

220 639 000

238 290 120

19 857 510

9

För över från
2002 + förhandsutnyttjande
från 2004

258 147 630

IIB

28

styck

1 264 000

1 365 120

113 760

9

För över från
2002 + förhandsutnyttjande
från 2004

1 478 880

IIB

83

kg

461 000

497 880

41 490

9

För över från
2002 + förhandsutnyttjande
från 2004

539 370

IIIA

35

kg

10 525 000

11 367 000

947 250

9

För över från
2002 + förhandsutnyttjande
från 2004

12 314 250
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1873/2003
av den 24 oktober 2003
om ändring av bilaga II till rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(5)

Progesteron är ett progestagent hormon. Dess användning är underkastad restriktioner och kontrollåtgärder
för hormoner som föreskrivs i rådets direktiv 96/22/
EG (3), senast ändrat genom Europaparlamentets och
rådets direktiv 2003/74/EG (4), där det fastställs att
hormonerna bara får administreras på husdjur i terapeutiskt eller zootekniskt syfte under specificerade förhållanden.

(6)

Den vetenskapliga kommittén har vid flera tillfällen
bekräftat att användning av hormoner för att främja
tillväxten vid köttproduktion är en potentiell hälsorisk
för konsumenterna beroende på hormonernas inneboende farmakologiska och toxikologiska egenskaper
liksom epidemiologiska fynd. De uppgifter som för
närvarande föreligger om progesteron är emellertid inte
tillräckliga för att göra någon kvantitativ bedömning av
den risk som är förenad med att exponeras för
restmängder i kött och köttprodukter från behandlade
djur. Inga tröskelvärden kan fastställas för progesteron i
det fallet.

(7)

Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel ansåg i
både sitt första och sina senare utlåtanden att det av
hänsyn till folkhälsan inte behövde fastställas
gränsvärden för högsta tillåtna restmängder för progesteron när de används i veterinärmedicinska läkemedel
som
godkänts
enligt
gemenskapslagstiftningen.
Kommittén har därför föreslagit att progesteron skall
föras in i förteckningen i bilaga II till förordning (EEG)
nr 2377/90. Enligt artikel 13 i förordning (EEG) nr
2377/90 får medlemsstaterna inte förbjuda eller
förhindra spridning av livsmedel av animaliskt ursprung
som härrör från andra medlemsstater med hänvisning till
att de innehåller restmängder av veterinärmedicinska
läkemedel om den berörda substansen är upptagen i
bilaga II.

(8)

Djur producerar också naturligt progesteron. Nivån på
djurens endogena avsöndring av progesteron varierar
främst beroende på kön, ålder, ras och könscykel. Det
finns validerade metoder för att upptäcka progesteron i
djurvävnader. Dessa metoder gör det emellertid inte
möjligt att skilja mellan naturligt förekommande
hormon och restmängder av progesteron för att kontrollera att restriktionerna beträffande användningen enligt
direktiv 96/22/EG iakttas.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2377/90 av den
26 juni 1990 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för
att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av
veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt
ursprung (1), senast ändrad genom kommissionens förordning
(EG) nr 1490/2003 (2), särskilt artiklarna 7–8 i denna, och
av följande skäl:
(1)

I enlighet med förordning (EEG) nr 2377/90 bör
gränsvärden för högsta tillåtna restmängder fastställas för
alla farmakologiskt aktiva substanser som används inom
gemenskapen i veterinärmedicinska läkemedel som är
avsedda att ges till livsmedelsproducerande djur.

(2)

Gränsvärden för högsta tillåtna restmängder bör
fastställas efter det att Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel granskat all relevant information som
de sökande lämnat i enlighet med förordning (EEG) nr
2377/90 och med beaktande av alla allmänt tillgängliga,
relevanta vetenskapliga uppgifter om säkerheten avseende rester av den aktuella substansen för den som
konsumerar livsmedel av animaliskt ursprung, vilket
inbegriper bl.a. yttranden från Vetenskapliga kommittén
för veterinära åtgärder till skydd för människors hälsa
och rapporter från den gemensamma FAO/WHO-expertkommitten för livsmedelstillsatser.

(3)

(4)

Vid fastställandet av gränsvärden för högsta tillåtna
restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel av animaliskt ursprung är det nödvändigt att ange
den typ av livsmedel som erhålls från det behandlade
djuret (målvävnad) samt vilket slag av restmängd som är
relevant vid övervakningen av restmängder (restmarkör).
För veterinärmedicinska läkemedel som är avsedda för
mjölkdjur måste högsta tillåtna restmängder fastställas
för mjölk.
Enligt förordning (EEG) nr 2377/90 skall fastställandet
av gränsvärden för högsta tillåtna restmängder inte
påverka tillämpningen av annan relevant gemenskapslagstiftning.

(1) EGT L 224, 18.8.1990, s. 1.
(2) EUT L 214, 26.8.2003, s. 3.

(3) EGT L 125, 23.5.1996, s. 3.
(4) EUT L 262, 14.10.2003, s. 17.
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(9)

(10)
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Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
178/2002 (1), senast ändrat genom förordning (EG) nr
1642/2003 (2), skall i riskhanteringen hänsyn tas till
resultaten av riskbedömningen och andra för frågan
berättigade faktorer, t.ex. detektionsmetoder och
möjlighet till kontroller, så att risker till följd av missbruk av sådana substanser kan undvikas.
Kommissionen anser att det behövs sätt att förhindra
eventuellt missbruk av veterinärmedicinska läkemedel
som innehåller progesteron. Att begränsa användningen
av progesteron till endast intravaginal administrering på
hondjur av nötkreatur, får, getter och hästdjur ger den
extra säkerhet som behövs för att undvika missbruk,
eftersom de relevanta veterinärmedicinska läkemedlen
genom sin speciella formulering realistiskt sett inte kan
användas i otillåtna syften. Därför anses det lämpligt att
föra in progesteron i bilaga II till förordning (EEG) nr
2377/90 i enlighet med bilagan till detta förslag till
denna förordning, som begränsar användningen av
progesteron till detta specifika syfte och produktformulering.

(11)

25.10.2003

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för veterinärmedicinska läkemedel.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilaga II till förordning (EEG) nr 2377/90 skall ändras enligt
bilagan till denna förordning.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den sextionde dagen efter det
att den har offentliggjorts.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 24 oktober 2003.
På kommissionens vägnar
Erkki LIIKANEN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.
(2) EUT L 245, 29.9.2003, s. 4.
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BILAGA
Följande substanser införas i bilaga II till förordning (EEG) nr 2377/90:
2. Organiska substanser
Farmakologiskt verksamma substanser

”Progesteron (*)

Djurarter

Nötkreatur, får, get, hästdjur (hondjur)

(*) Endast för intravaginal terapeutisk eller zooteknisk användning i enlighet med direktiv 96/22/EG.”
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1874/2003
av den 24 oktober 2003
om godkännande av nationella program för kontroll av skrapie i vissa medlemsstater, om fastställande av kompletterande garantier samt om beviljande av undantag för avelsprogram för resistens
mot transmissibel spongiform encefalopati hos får i enlighet med beslut 2003/100/EG
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av
bestämmelser för förebyggande kontroll och utrotning av vissa
typer av transmissibel spongiform encefalopati (1), senast
ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1234/
2003 (2), särskilt punkt I.3 b ii i kapitel A i bilaga VIII till
denna, och

bedöms också ha få eller inga fall av skrapie på sitt territorium. Därför bör dessa medlemsstaters nationella
program för kontroll av skrapie godkännas.
(4)

På grundval av sina nationella program för kontroll av
skrapie bör Sverige och Danmark beviljas undantag från
det avelsprogram som fastställs i beslut 2003/100/EG,
och de kompletterande garantier för handel som krävs
enligt kapitel A i bilaga VIII och kapitel E i bilaga IX till
förordning (EG) nr 999/2001 bör fastställas.

(5)

Nationella program för kontroll av skrapie kan i framtiden tillsammans med de kompletterande garantierna
godkännas och fastställas för andra medlemsstater,
liksom undantag från kravet att införa avelsprogram. Det
är därför lämpligt att föreskriva dessa åtgärder i en
förordning.

(6)

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

av följande skäl:

(1)

(2)

(3)

I förordning (EG) nr 999/2001 föreskrivs att medlemsstaternas nationella program för kontroll av skrapie skall
godkännas, om de uppfyller vissa villkor som anges i
förordningen. I förordning (EG) nr 999/2001 föreskrivs
också att sådana kompletterande garantier skall fastställas
som kan krävas för handel och import inom gemenskapen enligt förordningen.

I kommissionens beslut 2003/100/EG av den 13 februari
2003 om fastställande av minimikrav för inrättandet av
avelsprogram för resistens mot transmissibel spongiform
encefalopati hos får (3) föreskrivs att varje medlemsstat
skall införa avelsprogram för att skapa resistens mot TSE
hos vissa fårraser. I beslutet föreskrivs också att det kan
göras undantag från kravet att medlemsstaterna skall
inrätta avelsprogram på grundval av ett nationellt
program för kontroll av skrapie, som överlämnats och
antagits enligt förordning (EG) nr 999/2001, och som
omfattar kontinuerlig aktiv övervakning av får och getter
som dött på jordbruksföretaget i alla besättningar i
medlemsstaten.

Av djurhälsoskäl bör nationella program för kontroll av
skrapie godkännas endast då medlemsstaten i fråga har
få eller inga fall av skrapie på sitt territorium. Den 7
mars 2003 respektive den 5 september 2003 lämnade
Sverige och Danmark in nationella program för kontroll
av skrapie, som bedöms uppfylla kraven som ställts upp
i förordning (EG) nr 999/2001. Båda medlemsstaterna

(1) EGT L 147, 31.5.2001, s. 1.
(2) EUT L 173, 11.7.2003, s. 6.
(3) EUT L 41, 14.2.2003, s. 41.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Godkännande av nationella program för kontroll av
skrapie
De nationella programmen för kontroll av skrapie i de
medlemsstater som förtecknas i bilagan godkänns härmed.

Artikel 2
Kompletterande garantier angående jordbruksföretag
1. Får och getter avsedda för medlemsstater som förtecknas i
bilagan, och som kommer från andra medlemsstater som inte
förtecknas i bilagan eller från tredje länder, måste sedan
födelsen oavbrutet ha hållits på jordbruksföretag som uppfyllt
följande krav i åtminstone sju år innan djuren lämnar jordbruksföretaget:
a) Inga fall av skrapie har förekommit.
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b) Inga åtgärder för utrotning har vidtagits på grund av
skrapie.
c) Vid jordbruksföretaget får det inte finnas djur som identifierats som riskdjur enligt artikel 13.1 b i förordning (EG) nr
999/2001.
2.
Sperma, embryon och ägg från får och getter avsedda för
medlemsstater som förtecknas i bilagan, och som kommer från
andra medlemsstater som inte förtecknas i bilagan eller från
tredje länder, måste härröra från donatorer som sedan födelsen
oavbrutet hållits på jordbruksföretag som uppfyller villkoren i
punkt 1.

L 275/13

2. För jordbruksföretag som tar emot djur, sperma, embryon
eller ägg som uppfyller villkoren i punkterna 1 a och 1 b skall
officiella restriktioner gälla, så att inga får och getter, sperma,
embryon eller ägg kan komma till eller lämna företaget, med
undantag för djur som sänds direkt till slakt.
3. Restriktionerna för flyttning av djur i punkt 2 skall inte
tillämpas för mottagande av får av prionproteingenotyp ARR/
ARR eller för sperma, embryon och ägg från donatorer av
prionproteingenotyp ARR/ARR.
Artikel 4

Artikel 3

Undantag från kravet att upprätta avelsprogram

Officiella restriktioner för flyttning av djur
1.
Medlemsstater som förtecknas i bilagan skall tillämpa de
officiella restriktioner för flyttning av djur som föreskrivs i
punkt 2 för jordbruksföretag som tar emot får och getter samt
deras sperma, embryon och ägg, i sju år från det att djur,
sperma, embryon och ägg senast mottogs, om

Enligt artikel 3.1 första strecksatsen i beslut 2003/100/EG
beviljas härmed de medlemsstater som förtecknas i bilagan
undantag från kravet att upprätta avelsprogram enligt artikel
2.1 i detta beslut.

a) djur, sperma, embryon och ägg kommer från andra
medlemsstater än de som förtecknas i bilagan eller från
tredje länder, och

Artikel 5
Ikraftträdande

b) fall av skrapie har bekräftats under tre år före eller efter det
att djur, sperma, embryon och ägg sänts till den medlemsstat eller det land som anges under punkt a.

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 24 oktober 2003.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen

BILAGA
Medlemsstater vars nationella program för kontroll av skrapie har godkänts
Sverige
Danmark

L 275/14
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1875/2003
av den 24 oktober 2003
om inledande av ett anbudsförfarande för fastställande av exportbidrag för helt slipat rundkornigt
ris till vissa tredje länder
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3072/95 av den
22 december 1995 om den gemensamma organisationen av
marknaden för ris (1), senast ändrad genom kommissionens
förordning (EG) nr 411/2002 (2), särskilt artikel 13.3 i denna,
och

anbud. I punkterna 3 och 4 i den artikeln fastställs vad
som skall gälla som avgörande händelse för förskott och
säkerheter.
(6)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Vid en genomgång av innehaven visar det sig att det för
närvarande finns riskvantiteter som kan exporteras hos
producenterna. Detta förhållande kan påverka den
normala utvecklingen av producentpriserna under regleringsåret 2003/2004.
För att åtgärda denna situation bör exportbidrag beviljas
till områden som gemenskapen kan försörja. De speciella
förhållandena på rismarknaden gör det nödvändigt att
begränsa exportbidragen och därför bör artikel 13 i
förordning (EG) nr 3072/95 tillämpas, enligt vilken
bidragsbeloppet fastställts genom ett anbudsförfarande.
Det bör fastställas att bestämmelserna i kommissionens
förordning (EEG) nr 584/75 av den 6 mars 1975 om
fastställande av tillämpningsföreskrifter för systemet med
anbudsgivning för exportbidrag för ris (3), senast ändrad
genom förordning (EG) nr 1948/2002 (4), skall tillämpas
på detta anbudsförfarande.
För att marknaden skall fungera väl är det lämpligt att
begränsa anbudsförfarandet till vissa zoner enligt bilagan
till kommissionens förordning (EEG) nr 2145/92 (5),
ändrad genom förordning (EG) nr 3304/94 (6), och i
samband med detta undanta vissa destinationer.
I enlighet med artikel 14 i kommissionens förordning
(EG) nr 2808/98 av den 22 december 1998 om
tillämpningsföreskrifter för den agromonetära ordningen
för euron inom jordbrukssektorn (7), senast ändrad
genom förordning (EG) nr 816/2003 (8), skall de anbudsbelopp som anges i anbudsförfaranden som inletts
genom rättsakter angående den gemensamma jordbrukspolitiken anges i euro. I artikel 5.1 i den förordningen
fastställs att den avgörande händelsen för växelkursen i
sådana fall skall vara den sista dagen för inlämnande av
EGT L 329, 30.12.1995, s. 18.
EGT L 62, 5.3.2002, s. 27.
EGT L 61, 7.3.1975, s. 25.
EGT L 299, 1.11.2002, s. 18.
EGT L 214, 30.7.1992, s. 20.
EGT L 341, 30.12.1994, s. 48.
EGT L 349, 24.12.1998, s. 36.
EUT L 116, 13.5.2003, s. 12.

Artikel 1
1. Härmed öppnas ett anbudsförfarande för exportbidrag
enligt artikel 13 i förordning (EG) nr 3072/95 för helt slipat
rundkornigt ris som omfattas av KN-numren 1006 30 61 och
1006 30 92 för zonerna I till VI, med undantag av Ungern,
Rumänien och Turkiet, samt för zon VIII, med undantag av
Kooperativa Republiken Guyana, Madagaskar, Republiken
Surinam, Nederländska Antillerna, Aruba och Turks- och
Caicosöarna enligt bilagan till förordning (EEG) nr 2145/92.
2. Anbudsförfarandet enligt punkt 1 skall vara öppet till och
med den 17 juni 2004. Under denna tidsperiod skall
anbudsförfaranden inledas periodvis, varvid tidpunkten för
inlämnande av anbud skall fastställas i tillkännagivandet om
anbudsinfordran.
3. Anbudsförfarandet skall ske i enlighet med bestämmelserna i förordning (EEG) nr 584/75 och enligt nedanstående
bestämmelser.

Artikel 2
Ett anbud skall endast antagas om det omfattar en kvantitet av
minst 50 ton och högst 3 000 ton.

Artikel 3
Den säkerhet som avses i artikel 3 i förordning (EEG) nr 584/
75 skall vara 30 euro per ton.

Artikel 4
1. Trots bestämmelserna i artikel 23.1 i kommissionens
förordning (EG) nr 1291/2000 (9) skall de exportlicenser som
utfärdas inom ramen för detta anbudsförfarande, med avseende
på deras giltighetstid, ses som utfärdade den dag då anbudet
lämnades in.
(9) EGT L 152, 24.6.2000, s. 1.
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2.
Licenserna skall vara giltiga från och med utfärdandedagen enligt innebörden i punkt 1 till och med utgången av
den fjärde påföljande månaden.

Artikel 5
Inlämnade anbud skall via medlemsstaterna nå kommissionen
senast en och en halv timme efter utgången av den tidsfrist för
den inlämningen av anbud som fastställs i tillkännagivandet om
anbudsinfordran. De skall översändas i enlighet med uppställningen i bilagan till denna förordning.
Om inga anbud lämnas in skall medlemsstaterna underrätta
kommissionen härom inom samma tidsfrist som avses i föregående stycke.

L 275/15
Artikel 7

1. På grundval av inlämnade anbud skall kommissionen i
enlighet med förfarandet i artikel 22 i förordning (EG) nr
3072/95 besluta att
— antingen fastställa ett högsta exportbidrag, med beaktande
av kriterierna i artikel 13 i förordning (EG) nr 3072/95,
eller
— lämna anbuden utan åtgärd.
2. Om ett högsta exportbidrag fastställs skall kontrakt tilldelas den eller de anbudsgivare vars anbud ligger på eller under
den högsta nivån för exportbidraget.
Artikel 8
Utgången av tidsfristen för inlämnande av anbud för den första
perioden skall vara kl. 10.00 den 6 november 2003.
Den sista dagen för inlämnande av anbud skall vara den 17 juni
2004.

Artikel 6
Tidsangivelserna för inlämnande av anbud skall vara enligt
belgisk tid.

Artikel 9
Denna förordning träder i kraft den tredje 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 24 oktober 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1876/2003
av den 24 oktober 2003
om inledande av ett anbudsförfarande för fastställande av bidrag för export av helt slipat mellankornigt och långkornigt A-ris till vissa tredje länder
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3072/95 av den
22 december 1995 om den gemensamma organisationen av
marknaden för ris (1), senast ändrad genom kommissionens
förordning (EG) nr 411/2002 (2), särskilt artikel 13.3 i denna,
och

anbud. I punkterna 3 och 4 i den artikeln fastställs vad
som skall gälla som avgörande händelse för förskott och
säkerheter.
(6)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Vid en genomgång av innehaven visar det sig att det för
närvarande finns riskvantiteter som kan exporteras hos
producenterna. Detta förhållande kan påverka den
normala utvecklingen av producentpriserna under regleringsåret 2003/2004.
För att åtgärda denna situation bör exportbidrag beviljas
till områden som kan få leverans från gemenskapen. De
speciella förhållandena på rismarknaden gör det
nödvändigt att begränsa exportbidragen och därför bör
artikel 13 i förordning (EG) nr 3072/95 tillämpas, enligt
vilken bidragsbeloppet fastställs genom ett anbudsförfarande.
Det bör fastställas att bestämmelserna i kommissionens
förordning (EEG) nr 584/75 av den 6 mars 1975 om
fastställande av tillämpningsföreskrifter för systemet med
anbudsgivning för exportbidrag för ris (3), senast ändrad
genom förordning (EG) nr 1948/2002 (4), skall tillämpas
på detta anbudsförfarande.
För att marknaden skall fungera väl är det lämpligt att
begränsa anbudsförfarandet till vissa zoner enligt bilagan
till kommissionens förordning (EEG) nr 2145/92 (5),
ändrad genom förordning (EG) nr 3304/94 (6), och i
samband med detta undanta vissa destinationer.
I enlighet med artikel 14 i kommissionens förordning
(EG) nr 2808/98 av den 22 december 1998 om
tillämpningsföreskrifter för den agromonetära ordningen
för euron inom jordbrukssektorn (7), senast ändrad
genom förordning (EG) nr 816/2003 (8), skall de anbudsbelopp som anges i anbudsförfaranden som inletts
genom rättsakter angående den gemensamma jordbrukspolitiken anges i euro. I artikel 5.1 i den förordningen
fastställs att den avgörande händelsen för växelkursen i
sådana fall skall vara den sista dagen för inlämnande av
EGT L 329, 30.12.1995, s. 18.
EGT L 62, 5.3.2002, s. 27.
EGT L 61, 7.3.1975, s. 25.
EGT L 299, 1.11.2002, s. 18.
EGT L 214, 30.7.1992, s. 20.
EGT L 341, 30.12.1994, s. 48.
EGT L 349, 24.12.1998, s. 36.
EUT L 116, 13.5.2003, s. 12.

Artikel 1
1. Härmed öppnas ett anbudsförfarande för exportbidrag
enligt artikel 13 i förordning (EG) nr 3072/95 för helt slipat
mellankornigt ris och långkornigt A-ris som omfattas av KNnumren
1006 30 63,
1006 30 65,
1006 30 94
och
1006 30 96 för zonerna I till VI, med undantag av Ungern,
Rumänien och Turkiet, samt för zon VIII, med undantag av
Kooperativa Republiken Guyana, Madagaskar, Republiken
Surinam, Nederländska Antillerna, Aruba och Turks- och
Caicosöarna, enligt bilagan till förordning (EEG) nr 2145/92.
2. Anbudsförfarandet enligt punkt 1 skall vara öppet till och
med den 17 juni 2004. Under denna tidsperiod skall
anbudsförfaranden inledas periodvis, varvid tidpunkten för
inlämnande av anbud skall fastställas i tillkännagivandet om
anbudsinfordran.
3. Anbudsförfarandet skall ske i enlighet med bestämmelserna i förordning (EEG) nr 584/75 och enligt nedanstående
bestämmelser.

Artikel 2
Ett anbud skall endast antagas om det omfattar en kvantitet av
minst 50 ton och högst 3 000 ton.

Artikel 3
Den säkerhet som avses i artikel 3 i förordning (EEG) nr 584/
75 skall vara 30 euro per ton.

Artikel 4
1. Trots bestämmelserna i artikel 23.1 i kommissionens
förordning (EG) nr 1291/2000 (9), skall exportlicenser som
utfärdas inom ramen för detta anbudsförfarande, med avseende
på deras giltighetstid, anses som utfärdade den dag då anbudet
lämnades in.
(9) EGT L 152, 24.6.2000, s. 1.
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2.
Licenserna skall vara giltiga från och med utfärdandedagen enligt innebörden i punkt 1 till och med utgången av
den fjärde påföljande månaden.

Artikel 5
Inlämnade anbud skall via medlemsstaterna nå kommissionen
senast en och en halv timme efter utgången av den tidsfrist för
den inlämningen av anbud som fastställs i tillkännagivandet om
anbudsinfordran. De skall översändas i enlighet med bilagan till
denna förordning.

25.10.2003
Artikel 7

1. På grundval av inlämnade anbud skall kommissionen i
enlighet med förfarandet i artikel 22 i förordning (EG) nr
3072/95 besluta att
— antingen fastställa ett högsta exportbidrag, med beaktande
av kriterierna i artikel 13 i förordning (EG) nr 3072/95,
eller
— lämna anbuden utan åtgärd.
2. Om ett högsta exportbidrag fastställs skall kontrakt tilldelas den eller de anbudsgivare vars anbud ligger på eller under
den högsta nivån för exportbidraget.
Artikel 8

Om inga anbud lämnas in skall medlemsstaterna underrätta
kommissionen härom inom samma tidsfrist som ovan.

Utgången av tidsfristen för inlämnande av anbud för den första
perioden skall vara kl. 10.00 den 6 november 2003.
Den sista dagen för inlämnande av anbud skall vara den 17 juni
2004.

Artikel 6

Artikel 9

Tidsangivelserna för inlämnande av anbud skall vara belgisk tid.

Denna förordning träder i kraft den tredje 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 24 oktober 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

25.10.2003
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1877/2003
av den 24 oktober 2003
om inledandet av ett anbudsförfarande för fastställande av bidrag för export av helt slipat ångbehandlat (parboiled) långkornigt B-ris till vissa tredje länder
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3072/95 av den
22 december 1995 om den gemensamma organisationen av
marknaden för ris (1), senast ändrad genom kommissionens
förordning (EG) nr 411/2002 (2), särskilt artikel 13.3 i denna,
och

anbud. I punkterna 3 och 4 i den artikeln fastställs vad
som skall gälla som avgörande händelse för förskott och
säkerheter.
(6)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Vid en genomgång av innehaven visar det sig att det för
närvarande finns riskvantiteter som kan exporteras hos
producenterna. Detta förhållande kan påverka den
normala utvecklingen av producentpriserna under regleringsåret 2003/2004.
För att åtgärda denna situation bör exportbidrag beviljas
till områden som kan få leveranser från gemenskapen.
De speciella förhållandena på rismarknaden gör det
nödvändigt att begränsa exportbidragen och därför bör
artikel 13 i förordning (EG) nr 3072/95 tillämpas, enligt
vilken bidragsbeloppet fastställs genom ett anbudsförfarande.
Det bör fastställas att bestämmelserna i kommissionens
förordning (EEG) nr 584/75 av den 6 mars 1975 om
fastställande av tillämpningsföreskrifter för systemet med
anbudsgivning för exportbidrag för ris (3), senast ändrad
genom förordning (EG) nr 1948/2002 (4), skall tillämpas
på detta anbudsförfarande.
För att marknaden skall fungera väl är det lämpligt att
begränsa anbudsförfarandet till vissa zoner enligt bilagan
till kommissionens förordning (EEG) nr 2145/92 (5),
ändrad genom förordning (EG) nr 3304/94 (6), och i
samband med detta undanta vissa destinationer.
I enlighet med artikel 14 i kommissionens förordning
(EG) nr 2808/98 av den 22 december 1998 om
tillämpningsföreskrifter för den agromonetära ordningen
för euron inom jordbrukssektorn (7), senast ändrad
genom förordning (EG) nr 816/2003 (8), skall de anbudsbelopp som anges i anbudsförfaranden som inletts
genom rättsakter angående den gemensamma jordbrukspolitiken anges i euro. I artikel 5.1 i den förordningen
fastställs att den avgörande händelsen för växelkursen i
sådana fall skall vara den sista dagen för inlämnande av
EGT L 329, 30.12.1995, s. 18.
EGT L 62, 5.3.2002, s. 27.
EGT L 61, 7.3.1975, s. 25.
EGT L 299, 1.11.2002, s. 18.
EGT L 214, 30.7.1992, s. 20.
EGT L 341, 30.12.1994, s. 48.
EGT L 349, 24.12.1998, s. 36.
EUT L 116, 13.5.2003, s. 12.

Artikel 1
1. Härmed öppnas ett anbudsförfarande för exportbidrag
enligt artikel 13 i förordning (EG) nr 3072/95 för helt slipat
ångbehandlat (parboiled) långkornigt B-ris som omfattas av
KN-nummer 1006 30 67 för zonerna I till VI, med undantag av
Ungern, Rumänien och Turkiet, samt för zon VIII, med
undantag av Kooperativa Republiken Guyana, Madagaskar,
Republiken Surinam, Nederländska Antillerna, Aruba och
Turks- och Caicosöarna, enligt bilagan till förordning (EEG) nr
2145/92.
2. Anbudsförfarandet enligt punkt 1 skall vara öppet till och
med den 17 juni 2004. Under denna tidsperiod skall
anbudsförfaranden inledas periodvis, varvid tidpunkten för
inlämnande av anbud skall fastställas i tillkännagivandet om
anbudsinfordran.
3. Anbudsförfarandet skall ske i enlighet med bestämmelserna i förordning (EEG) nr 584/75 och enligt nedanstående
bestämmelser.

Artikel 2
Ett anbud skall endast antagas om det omfattar en kvantitet av
minst 50 ton och högst 3 000 ton.

Artikel 3
Den säkerhet som avses i artikel 3 i förordning (EEG) nr 584/
75 skall vara 30 euro per ton.

Artikel 4
1. Trots bestämmelserna i artikel 23.1 i kommissionens
förordning (EG) nr 1291/2000 (9), skall exportlicenser som
utfärdas inom ramen för detta anbudsförfarande, med avseende
på deras giltighetstid, ses som utfärdade den dag då anbudet
lämnades in.
(9) EGT L 152, 24.6.2000, s. 1.
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2.
Licenserna skall vara giltiga från och med utfärdandedagen enligt innebörden i punkt 1 till och med utgången av
den fjärde påföljande månaden.

Artikel 5
Inlämnade anbud skall via medlemsstaterna nå kommissionen
senast en och en halv timme efter utgången av den tidsfrist för
den inlämningen av anbud som fastställs i tillkännagivandet om
anbudsinfordran. De skall översändas i enlighet med bilagan till
denna förordning.

L 275/21
Artikel 7

1. På grundval av inlämnade anbud skall kommissionen i
enlighet med förfarandet i artikel 22 i förordning (EG) nr
3072/95 besluta att
— antingen fastställa ett högsta exportbidrag, med beaktande
av kriterierna i artikel 13 i förordning (EG) nr 3072/95,
eller
— lämna anbuden utan åtgärd.
2. Om ett högsta exportbidrag fastställs skall kontrakt tilldelas den eller de anbudsgivare vars anbud ligger på eller under
den högsta nivån för exportbidraget.
Artikel 8

Om inga anbud lämnas in skall medlemsstaterna underrätta
kommissionen härom inom samma tidsfrist som ovan.

Utgången av tidsfristen för inlämnande av anbud för den första
perioden skall vara kl. 10.00 den 6 november 2003.
Den sista dagen för inlämnande av anbud skall vara den 17 juni
2004.

Artikel 6

Artikel 9

Tidsangivelserna för inlämnande av anbud skall vara belgisk tid.

Denna förordning träder i kraft tredje 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 24 oktober 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1878/2003
av den 24 oktober 2003
om inledande av ett anbudsförfarande för fastställande av bidrag för leverans av från ytterskalet
befriat, långkornigt B-ris till Réunion
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3072/95 av den
22 december 1995 om den gemensamma organisationen av
marknaden för ris (1), senast ändrad genom kommissionens
förordning (EG) nr 411/2002 (2), särskilt artikel 10.1 i denna,
och
av följande skäl:
I kommissionens förordning (EEG) nr 2692/89 ( ),
ändrad genom förordning (EG) nr 1453/1999 (4),
fastställs tillämpningsföreskrifter för leverans av ris till
Réunion.

(2)

En undersökning av försörjningssituationen på Réunion
visar att det råder brist på ris. Med tanke på tillgången
på ris på gemenskapsmarknaden är det lämpligt att låta
Réunion få sin försörjning tillgodosedd på denna
marknad. Den särskilda situationen som råder på
Réunion gör det lämpligt att begränsa kvantiteterna som
levereras och följaktligen bör fastställandet av bidraget
ske genom anbudsinfordran.

(4)

3. Anbudsinfordran skall äga rum i enlighet med bestämmelserna i förordning (EEG) nr 2692/89 och i enlighet med
bestämmelserna nedan.

Artikel 2

(1)

(3)

2. Den anbudsinfordran som avses i punkt 1 skall vara
öppen till och med den 17 juni 2004. Under denna tidsperiod
skall periodvisa anbudsinfordringar äga rum, och datum för
inlämnandet av anbud skall anges i meddelandet om anbudsinfordran.

3

I enlighet med artikel 14 i kommissionens förordning
(EG) nr 2808/98 av den 22 december 1998 om
tillämpningsföreskrifter för den agromonetära ordningen
för euron inom jordbrukssektorn (5), senast ändrad
genom förordning (EG) nr 816/2003 (6), skall de anbudsbelopp som anges i anbudsförfaranden som inletts
genom rättsakter angående den gemensamma jordbrukspolitiken anges i euro. I artikel 5.1 i den förordningen
fastställs att den avgörande händelsen i sådana fall skall
för växelkursen vara den sista dagen för inlämnande av
anbud. I punkterna 3 och 4 i den artikeln fastställs vad
som skall gälla som avgörande händelse för förskott och
säkerheter.
De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för
spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Anbud skall avse leverans av minst 50 ton och högst 3 000
ton.

Artikel 3
Den garanti som avses i artikel 7.3 a i förordning (EEG) nr
2692/89 skall vara 30 euro per ton.

Artikel 4
De handlingar rörande bidrag som utfärdas inom ramen för
denna anbudsinfordran skall, vad gäller deras giltighetstid, anses
vara utfärdade den sista dagen i perioden för inlämnande av
anbud.

Artikel 5
De anbud som inlämnas skall genom medlemsstaternas förmedling vara kommissionen tillhanda senast en och en halv timme
efter det att den i tillkännagivandet angivna tidsfristen för
inlämnandet av anbud löpt ut. Anbuden skall inlämnas i
enlighet med den förlaga som återfinns i bilagan.
Om inga anbud inlämnats skall medlemsstaterna underrätta
kommissionen om detta inom den tidsfrist som avses i föregående stycke.

Artikel 6

Artikel 1

Tidsangivelserna för inlämnande av anbud skall vara belgisk tid.

1.
I enlighet med artikel 10.1 i förordning (EG) nr 3072/95
skall en anbudsinfordran äga rum gällande bidraget för leverans
till Réunion av från ytterskalet befriat, långkornigt B-ris med
KN-nummer 1006 20 98.

Artikel 7

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

EGT L 329, 30.12.1995, s. 18.
EGT L 62, 5.3.2002, s. 27.
EGT L 261, 7.9.1989, s. 8.
EGT L 167, 2.7.1999, s. 19.
EGT L 349, 24.12.1998, s. 36.
EUT L 116, 13.5.2003, s. 12.

1. På grundval av de anbud som inlämnats skall kommissionen, enligt det förfarande som fastställs i artikel 22 i förordning (EG) nr 3072/95, besluta om att
— antingen fastställa ett maximibidrag, eller
— att inte fullfölja anbudsinfordran.

L 275/24

Europeiska unionens officiella tidning

SV

25.10.2003

2.
Då ett maximibidrag fastställs skall anbud antas från den
eller de anbudsgivare vars anbud ligger på samma nivå som
maximibidraget eller på en lägre nivå än detta.

Den sista dagen för inlämnande av anbud skall vara den 17 juni
2004.

Artikel 8

Artikel 9

Utgången av tidsfristen för inlämnande av anbud för den första
perioden skall vara kl. 10.00 den 6 november 2003.

Denna förordning träder i kraft tredje den 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 24 oktober 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

BILAGA

25.10.2003
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1879/2003
av den 24 oktober 2003
om tillfälligt upphörande med uppköp av smör i vissa medlemsstater
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den
17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 806/2002 (2),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 2771/
1999 av den 16 december 1999 om tillämpningsföreskrifter till
rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller interventionsåtgärder på marknaden för smör och grädde (3), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 359/2003 (4), särskilt artikel
2 i denna, och
av följande skäl:
(1)

Enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 2227/1999 skall
kommissionen inleda respektive avbryta uppköp genom
anbudsinfordran så snart det i en medlemsstat konstateras att det nationella marknadspriset under två på
varandra förljande veckor är lägre än 92 % av interventionspriset, respektive uppgår till 92 % eller mer av interventionspriset.

(2)

Den senaste förteckningen över medlemsstater i vilka
interventionsuppköpen tillfälligt skall upphöra fastställs i
kommissionens förordning (EG) nr 1778/2003 (5).
Denna förteckning bör uppdateras med tanke på de nya
marknadspriser som Italien meddelat i enlighet med
artikel 8 i förordning (EG) nr 1778/1999. Av tydlighetsskäl bör förteckningen ersättas och förordning (EG)
nr 1658/2003 upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Uppköp av smör genom anbudsinfordran enligt artikel 6.1 i
förordning (EG) nr 1255/1999 skall tillfälligt upphöra i Belgien,
Danmark, Tyskland, Grekland, Spanien, Frankrike, Italien,
Nederländerna, Österrike, Luxemburg, Finland, Sverige och
Förenade kungariket.
Artikel 2
Förordning (EG) nr 1778/2003 skall upphöra att gälla.
Artikel 3
Denna förordning träder i kraft den 25 oktober 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 24 oktober 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT L 160, 26.6.1999, s. 48.
EUT L 122, 16.5.2003, s. 1.
EGT L 333, 24.12.1999, s. 11.
EUT L 53, 28.2.2003, s. 17.

(5) EUT L 260, 11.10.2003, s. 4.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1880/2003
av den 24 oktober 2003
om ändring av rådets förordning (EG) nr 2368/2002 om genomförande av Kimberleyprocessens
certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2368/2002 av 20
december 2002 om genomförande av Kimberleyprocessens
certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter (1), senast ändrad genom kommissionens förordning
(EG) nr 1768/2003 (2), särskilt artikel 20 i denna, och
av följande skäl:
(1)

(2)

Enligt artikel 20 i förordning (EG) nr 2368/2002 får
kommissionen ändra förteckningen över de deltagande
parterna i Kimberleyprocessens certifieringssystem, inbegripet medlemmar i Världshandelsorganisationen
(WTO) och separata tullområden som uppfyller systemets krav.
Ordförandeskapet i Kimberleyprocessens certifieringssystem har genom ordförandens tillkännagivande av den
14 oktober 2003 tillhandahållit en uppdaterad förteck-

ning över de deltagande parterna i systemet. Uppdateringen av förteckningen innebär att Bulgarien och
Malaysia införs som deltagande parter. Bilaga II bör
därför ändras i enlighet därmed.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilaga II till förordning (EG) nr 2368/2002 skall ersättas med
bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 14 oktober 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 24 oktober 2003.
På kommissionens vägnar
Christopher PATTEN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 358, 31.12.2002, s. 28.
(2) EUT L 256, 9.10.2003, s. 9.
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BILAGA
”BILAGA II
Förteckning över deltagande parter i Kimberleyprocessens certifieringssystem och deras i vederbörlig ordning
utsedda myndigheter enligt artiklarna 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 och 20
ANGOLA
Ministry of Geology and Mines
Rua Hochi Min
Luanda
Angola

ARMENIEN
Department of Gemstones and Jewellery
Ministry of Trade and Economic Development
Jerevan
Armenien

AUSTRALIEN
— Community Protection Section
Australian Customs Section
Customs House, 5 Constitution Avenue
Canberra ACT 2601
Australien
— Minerals Development Section
Department of Industry, Tourism and Resources
GPO Box 9839
Canberra ACT 2601
Australien

— För att rekvirera förlaga till det kanadensiska Kimberleyprocesscertifikatet:
Stewardship Division
International and Domestic Market Policy Division
Mineral and Metal Policy Branch
Minerals and Metals Sector
Natural Resources Canada
580 Booth Street, 10th Floor, Room: 10A6
Ottawa, Ontario
Kanada K1A 0E4
— Allmänna förfrågningar:
Kimberley Process Office
Minerals and Metals Sector (MMS)
Natural Resources Canada (NRCan)
10th Floor, Area A-7
580 Booth Street
Ottawa, Ontario
Kanada K1A 0E4

CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN
Independent Diamond Valuators (IDV)
Immeuble SOCIM, 2e étage
BP 1613 Bangui
Centralafrikanska republiken

FOLKREPUBLIKEN KINA

Department of Finance
Sovetskaja Str., 7
220010 Minsk
Vitryssland

Department of Inspection and Quarantine Clearance
General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)
9 Madiandonglu
Haidian District, Beijing
Kina

BOTSWANA

HONGKONG, särskild administrativ region i Folkrepubliken Kina

Ministry of Minerals, Energy & Water Resources
PI Bag 0018
Gaborone
Botswana

Department of Trade and Industry
Hong Kong Special Administrative Region
Peoples Republic of China
Room 703, Trade and Industry Tower
700 Nathan Road
Kowloon
Hongkong
Kina

VITRYSSLAND

BULGARIEN
Ministry of Economy
Multilateral Trade and Economic Policy and Regional Cooperation
Directorate
12, Al. Batenberg str.
1000 Sofia
Bulgarien

KANADA

DEMOKRATISKA REPUBLIKEN KONGO
Centre d'évaluation, d'expertise et de certification (CEEC)
17th floor, BCDC Tower
30th June Avenue
Kinshasa
Demokratiska republiken Kongo

— Internationell:
Department of Foreign Affairs and International Trade
Peace Building and Human Security Division
Lester B Pearson Tower B — Room: B4-120
125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2
Kanada

REPUBLIKEN KONGO
Directorate General — Mines and Geology
Brazzaville
Republiken Kongo
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ELFENBENSKUSTEN

REPUBLIKEN KOREA

Ministry of Mines and Energy
BP V 91
Abidjan
Elfenbenskusten

— UN Division
Ministry of Foreign Affairs and Trade
Government Complex Building
77 Sejong-ro, Jongro-gu
Seoul
Sydkorea

KROATIEN
Ministry of Economy
Zagreb
Kroatien
EUROPEISKA GEMENSKAPEN
European Commission
DG External Relations A/2
B-1040 Bryssel

— Trade Policy Division
Ministry of Commerce, Industry and Enterprise
1 Joongang-dong, Kwacheon-City
Kyunggi-do
Sydkorea
DEMOKRATISKA FOLKREPUBLIKEN LAOS
Department of Foreign Trade
Ministry of Commerce
Vientiane
Laos

GUINEA
Ministry of Mines and Geology
BP 2696
Conakry
Guinea
GUYANA
Geology and Mines Commission
PO Box 1028
Upper Brickdam
Stabroek
Georgetown
Guyana

LIBANON
Ministry of Industry and Trade
Beirut
Libanon
LESOTHO
Commission of Mines and Geology
PO Box 750
Maseru 100
Lesotho
MALAYSIA

UNGERN
Licensing and Administration Office of the Ministry of Economy and
Transport
Margit krt. 85
1024 Budapest
Ungern

Ministry of International Trade and Industry
Blok 10
Komplek Kerajaan Jalan Duta
50622 Kuala Lumpur
Malaysia
MAURITIUS

INDIEN
The Gem & Jewellery Export Promotion Council
Diamond Plaza, 5th Floor 391-A, Fr D.B. Marg
Mumbai 400 004
Indien

Ministry of Commerce and Co-operatives
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1881/2003
av den 24 oktober 2003
om vissa tillämpningsföreskrifter för exportlicenser och bidrag för export av vissa mjölkprodukter
till Cypern, Malta och Slovenien
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(4)

Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter
har inte avgivit något yttrande inom den tid som dess
ordförande har bestämt.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den
17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 806/2003 (2), särskilt artiklarna 26.3 och
31.14 i denna, och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:

Genom undantag från artikel 6 i förordning (EG) nr 174/1999
för produkter med följande KN-nummer,

(1)

I handeln med vissa mjölkprodukter mellan gemenskapen och Cypern, Malta och Slovenien tillämpas fortfarande importtullar och exportbidrag och nivån på
exportbidragen är betydligt högre än den för importtullarna. Inför ovannämnda staters anslutning till Europeiska unionen den 1 maj 2004 kan det påtagliga glappet
mellan nivån på importtullarna och de beviljade exportbidragen för produkterna i fråga leda till ansökningar
om exportlicenser med förutfastställda bidrag för kvantiteter som vida överstiger behoven på avsättningsmarknaderna. För att förebygga risken för ett sådant spekulativt
beteende är det lämpligt att begränsa giltighetstiden för
de exportlicenser som utfärdas för dessa produkter med
destination Cypern, Malta och Slovenien, fr.o.m. den 1
november 2003.

Artikel 1

— 0405 med destination Cypern,
— 0401, 0402, 0403 90 11 till 69, 0404 90 och 0405 med
destination Malta,
— 0401, 0402, 0403 90 11 till 69, 0404 90, 0405 och 0406
med destination Slovenien,
skall giltighetstiden för exportlicenser med bidrag som utfärdas
fr.o.m. den 1 november 2003 t.o.m. den 29 februari 2004
löpa ut den 29 februari 2004.

Artikel 2
(2)

Därför bör det göras undantag från artikel 6 i kommissionens förordning (EG) nr 174/1999 av den 26 januari
1999 om fastställande av särskilda tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 804/68 i fråga om
exportlicenser och exportbidrag inom sektorn för mjölk
och mjölkprodukter (3), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 1392/2003 (4).

Genom undantag från artikel 18.3 andra stycket i förordning
(EG) nr 800/1999, och i de fall där den destination som angetts
i fält 7 i exportlicensen inte överensstämmer för de licenser
som används fr.o.m. den 1 mars t.o.m. den 30 april 2004, skall
för export av produkter med KN-nummer,
— 0405 med destination Cypern,

(3)

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

För att undvika omläggningar av handeln och särskilt
vidaresändning av produkterna i fråga till Cypern, Malta
eller Slovenien, när en annan destination redan angivits i
licensen, bör det föreskrivas att i dessa fall skall den
bidragssats tillämpas som gällde dagen då exportdeklarationen eller betalningsdeklarationen togs emot, genom
undantag från artikel 18.3 andra stycket i kommissionens förordning (EG) nr 800/1999 av den 15 april 1999
om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet
med exportbidrag för jordbruksprodukter (5), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 444/2003 (6).
EGT L 160, 26.6.1999, s. 48.
EUT L 122, 16.5.2003, s. 1.
EGT L 20, 27.1.1999, s. 8.
EUT L 197, 5.8.2003, s. 3.
EGT L 102, 17.4.1999, s. 11.
EUT L 67, 12.3.2003, s. 3.

— 0401, 0402, 0403 90 11 till 69, 0404 90 och 0405 med
destination Malta,
— 0401, 0402, 0403 90 11 till 69, 0404 90, 0405 och 0406
med destination Slovenien,
vid tillämpningen av ovannämnda artikel, den bidragssats
användas som gällde för dessa destinationer den dag då exporteller betalningsdeklarationen togs emot.

Artikel 3
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 24 oktober 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

L 275/31

L 275/32

Europeiska unionens officiella tidning

SV

25.10.2003

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2003/87/EG
av den 13 oktober 2003
om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring
av rådets direktiv 96/61/EG
(Text av betydelse för EES)
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR
ANTAGIT DETTA DIREKTIV

(3)

Ändamålet med Förenta nationernas konvention om
klimatförändringar, som godkändes genom rådets beslut
94/69/EG av den 15 december 1993 om slutande av
Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring (6), är att uppnå en stabilisering av koncentrationen av växthusgaser i atmosfären på en nivå som
förhindrar farliga antropogena inverkningar på klimatsystemet.

(4)

Kyotoprotokollet, som godkändes genom rådets beslut
2002/358/EG av den 25 april 2002 om godkännande,
på Europeiska gemenskapens vägnar, av Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om
klimatförändringar, och gemensamt fullgörande av
åtaganden inom ramen för detta (7), kommer, när det
träder i kraft, att förplikta gemenskapen och dess
medlemsstater att minska sina sammanlagda antropogena utsläpp av de växthusgaser som står upptagna i
förteckningen i bilaga A till protokollet med 8 % jämfört
med 1990 års nivåer under perioden 2008–2012.

(5)

Gemenskapen och dess medlemsstater har enats om att
gemensamt fullgöra sina åtaganden att minska de antropogena utsläppen av växthusgaser enligt Kyotoprotokollet, i enlighet med beslut 2002/358/EG. Detta
direktivs syfte är att bidra till ett effektivare fullgörande
av Europeiska gemenskapens och dess medlemsstaters
åtaganden, genom en effektiv europeisk marknad för
utsläppsrätter för växthusgaser, med minsta möjliga
försvagning av ekonomisk utveckling och sysselsättning.

(6)

Genom rådets beslut 93/389/EEG av den 24 juni 1993
om en övervakningsmekanism för utsläpp av koldioxid
och andra växthusgaser i gemenskapen (8) inrättas en
mekanism för övervakning av utsläpp av växthusgaser
och utvärdering av de framsteg som gjorts för att
uppfylla de åtaganden som är hänförliga till sådana
utsläpp. Denna mekanism kommer att vara till hjälp för
medlemsstaterna när de fastställer det sammanlagda antal
utsläppsrätter som de kan fördela.

(7)

Det krävs gemenskapsbestämmelser om medlemsstaternas fördelning av utsläppsrätter för att bevara den inre
marknadens integritet och undvika snedvridning av
konkurrensen.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 175.1 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag (1),
med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),
3

med beaktande av Regionkommitténs yttrande ( ),
i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (4), och
av följande skäl:
(1)

(2)

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

Genom grönboken om handel med utsläppsrätter för
växthusgaser inom Europeiska unionen inleddes en
debatt i hela Europa om huruvida det är lämpligt med
ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser
inom Europeiska unionen och hur detta skulle fungera. I
meddelandet om det europeiska klimatförändringsprogrammet beaktas möjligheterna att införa gemenskapsstrategier och -åtgärder genom en process där alla
berörda parter deltar, inbegripet ett system för handel
med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen
(nedan kallat ”gemenskapens system”) på grundval av
grönboken. I sina slutsatser av den 8 mars 2001
bekräftar rådet att det europeiska klimatförändringsprogrammet och den verksamhet som grundas på
grönboken är av särskild vikt och betonar att det skyndsamt behöver vidtas konkreta åtgärder på gemenskapsnivå.
I det sjätte miljöhandlingsprogrammet som fastställts
genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 1600/
2002 (5) anges det att klimatförändring är en prioriterad
fråga för åtgärder och att ett system för handel med
utsläppsrätter som omfattar hela gemenskapen bör
upprättas till 2005. I programmet anges det att gemenskapen har åtagit sig att minska sina utsläpp av växthusgaser med 8 % fram till 2008–2012 jämfört med 1990
års nivåer, och att världens växthusgasutsläpp på längre
sikt måste minskas med ungefär 70 % jämfört med 1990
års nivåer.

EGT C 75 E, 26.3.2002, s. 33.
EGT C 221, 17.9.2002, s. 27.
EGT C 192, 12.8.2002, s. 59.
Europaparlamentets yttrande av den 10 oktober 2002 (ännu ej
offentliggjort i EUT), rådets gemensamma ståndpunkt av den 18
mars 2003 (EUT C 125 E, 27.5.2003, s. 72), Europaparlamentets
beslut av den 2 juli 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets
beslut av den 22 juli 2003.
5
( ) EGT L 242, 10.9.2002, s. 1.

(6) EGT L 33, 7.2.1994, s. 11.
(7) EGT L 130, 15.5.2002, s. 1.
(8) EGT L 167, 9.7.1993, s. 31. Beslutet ändrat genom beslut 1999/
296/EG (EGT L 117, 5.5.1999, s. 35).
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(8)

Medlemsstaterna bör ta hänsyn till industriprocessers
potential till utsläppsminskningar när de fördelar
utsläppsrätter.

(9)

Medlemsstaterna får föreskriva att de endast utfärdar
utsläppsrätter med giltighet under en femårsperiod som
inleds 2008 till personer som innehaft utsläppsrätter
som annullerats, motsvarande den minskning av
utsläppen som dessa personer gjort på sitt nationella
territorium under en treårsperiod som inleds 2005.

(10)

Med början under den nämnda femårsperioden kommer
överlåtelser av utsläppsrätter till en annan medlemsstat
att medföra motsvarande justeringar av den tilldelade
mängden enligt Kyotoprotokollet.

(11)

Medlemsstaterna bör se till att verksamhetsutövare inom
vissa bestämda verksamhetsområden innehar tillstånd för
utsläpp av växthusgaser samt övervakar och rapporterar
sina utsläpp av de växthusgaser som angivits för dessa
verksamhetsområden.

(12)

Medlemsstaterna bör föreskriva påföljder för överträdelser av detta direktiv och se till att dessa påföljder
tillämpas. Påföljderna bör vara effektiva, proportionella
och avskräckande.

(13)

För att insyn skall garanteras, bör allmänheten ha tillgång till uppgifter om fördelningen av utsläppsrätter och
resultaten av övervakningen av utsläppen, med förbehåll
endast för de begränsningar som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari
2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation (1).

(14)

Medlemsstaterna bör lämna in en rapport om genomförandet av detta direktiv, vilken bör sammanställas i
enlighet med rådets direktiv 91/692/EEG av den 23
december 1991 om att standardisera och rationalisera
rapporteringen om genomförandet av vissa direktiv om
miljön (2).

(15)

Införande av ytterligare anläggningar i gemenskapens
system bör överensstämma med detta direktiv, och får
därför innebära att gemenskapssystemet utökas till att
omfatta även andra växthusgaser än koldioxid, bland
annat från aluminiumindustrin och kemisk industri.

(16)

Detta direktiv bör inte hindra någon medlemsstat från
att upprätthålla eller införa nationella system för handel
med utsläppsrätter för växthusgaser från andra verksamheter än sådana som anges i bilaga I eller ingår i gemenskapens system, eller från anläggningar som är tillfälligt
undantagna från gemenskapens system.

(1) EUT L 41, 14.2.2003, s. 26.
(2) EGT L 377, 31.12.1991, s. 48.
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(17)

Medlemsstaterna får delta i internationell handel med
utsläppsrätter i egenskap av parter i Kyotoprotokollet
med andra parter som anges i bilaga B till protokollet.

(18)

Att koppla gemenskapens system till system för handel
med utsläppsrätter för växthusgaser i tredje länder
kommer att öka kostnadseffektiviteten i fullgörandet av
gemenskapens mål att minska utsläppen i enlighet med
beslut 2002/358/EG om gemensamt fullgörande av
åtaganden.

(19)

Projektbaserade mekanismer, inklusive gemensamt
genomförande och mekanismen för en ren utveckling, är
viktiga för att målet att både minska de globala
utsläppen av växthusgaser och öka kostnadseffektiviteten
i gemenskapens system skall kunna uppnås. Utnyttjandet
av mekanismerna bör i enlighet med relevanta
bestämmelser i Kyotoprotokollet och Marrakechöverenskommelsen vara komplement till inhemska åtgärder. De
inhemska åtgärderna kommer därför att utgöra en betydande del av ansträngningarna.

(20)

Detta direktiv syftar till att uppmuntra till användning av
mer energieffektiv teknik, bland annat kraftvärme, som
ger mindre utsläpp per produktionsenhet, medan Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av
kraftvärme på grundval av efterfrågan på nyttiggjord
värme på den inre marknaden för energi kommer att
specifikt främja kraftvärme.

(21)

I rådets direktiv 96/61/EG av den 24 september 1996
om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa
föroreningar (3) fastställs en allmän ram för förebyggande
och begränsning av föroreningar, enligt vilken tillstånd
för utsläpp av växthusgaser kan utfärdas. Direktiv 96/
61/EG bör ändras, så att det säkerställs att inga
gränsvärden sätts för direkta utsläpp av växthusgaser
från anläggningar som omfattas av det här direktivet och
så att medlemsstaterna kan välja att inte införa krav
avseende energieffektivitet hos förbränningsenheter eller
andra enheter som släpper ut koldioxid på platsen, utan
att det påverkar andra krav i direktiv 96/61/EG.

(22)

Detta direktiv är förenligt med Förenta nationernas
ramkonvention om klimatförändringar och med Kyotoprotokollet. Direktivet bör ses över mot bakgrund av
utvecklingen på detta område och för att hänsyn skall
kunna tas till erfarenheter i samband med genomförandet och till framsteg med övervakningen av
växthusgasutsläpp.

(3) EGT L 257, 10.10.1996, s. 26.

L 275/34
(23)
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Handel med utsläppsrätter bör ingå i ett omfattande och
samordnat paket av strategier och åtgärder som
genomförs på medlemsstats- och gemenskapsnivå. Utan
att det påverkar tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i
fördraget, kan medlemsstaterna, för de verksamheter
som omfattas av gemenskapens system, beakta följderna
av att via regleringar, beskattning eller andra metoder
eftersträva samma mål. Vid översynen av detta direktiv
bör hänsyn tas till i vilken utsträckning dessa mål
uppnåtts.

(24)

Skatteinstrumentet kan vara ett nationellt styrmedel för
att begränsa utsläpp från anläggningar som är tillfälligt
undantagna.

(25)

Program och åtgärder bör genomföras på medlemsstatsoch gemenskapsnivå inom alla sektorer av Europeiska
unionens ekonomi, inte bara industri- och energisektorerna, så att en avsevärd minskning av utsläppen åstadkoms. Kommissionen bör i synnerhet utarbeta politik
och åtgärder på gemenskapsnivå för att få transportsektorn att på ett omfattande sätt bidra till att gemenskapen
och dess medlemsstater lyckas uppfylla sina skyldigheter
enligt Kyotoprotokollet när det gäller klimatförändringar.

(26)

Trots de marknadsbaserade mekanismernas mångsidiga
potential, bör Europeiska unionens strategi för att
minska klimatförändringarna bygga på en avvägning
mellan gemenskapens system och andra slag av gemenskapsåtgärder, inhemska åtgärder och internationella
åtgärder.

25.10.2003

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Syfte
Genom detta direktiv införs ett system för handel med
utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen (nedan
kallat ”gemenskapens system”), vilket syftar till att på ett kostnadseffektivt och ekonomiskt effektivt sätt minska utsläppen av
växthusgaser.

Artikel 2
Tillämpningsområde
1. Detta direktiv skall tillämpas på utsläpp från de verksamheter som anges i bilaga I och för de växthusgaser som anges i
bilaga II.
2. Detta direktiv skall tillämpas utan att det påverkar
tillämpningen av kraven enligt direktiv 96/61/EG.

Artikel 3
Definitioner

(27)

(28)

Detta direktiv respekterar de grundläggande rättigheter
och principer som särskilt erkänns i Europeiska unionens stadga om grundläggande rättigheter.

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta
direktiv 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).

I detta direktiv avses med
a) utsläppsrätt: en rätt att släppa ut ett ton koldioxidekvivalenter under en fastställd period, giltig endast för uppfyllande av de krav som fastställs i detta direktiv och vilken
kan överlåtas i enlighet med bestämmelserna i detta direktiv,
b) utsläpp: utsläpp i atmosfären av växthusgaser från källor
belägna inom en anläggning,
c) växthusgaser: de gaser som anges i bilaga II,

(29)

(30)

Kriterierna 1, 5 och 7 i bilaga III kan inte ändras genom
kommittéförfarandet. Ändringar för perioder efter 2012
bör endast göras genom medbeslutande.

Eftersom målet att upprätta gemenskapens system inte i
tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna
och det på grund av den planerade åtgärdens omfattning
och verkningar bättre kan uppnås på gemenskapsnivå,
kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med
proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta
direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå
detta mål.

(1) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

d) tillstånd för utsläpp av växthusgaser: ett tillstånd som utfärdas i
enlighet med artiklarna 5 och 6,
e) anläggning: en fast, teknisk enhet där en eller flera av de
verksamheter som anges i bilaga I bedrivs, liksom all annan
därmed direkt förknippad verksamhet, som tekniskt sett är
knuten till de verksamheter som bedrivs på platsen och som
kan påverka utsläpp och föroreningar,
f) verksamhetsutövare: varje person som driver eller har ett
bestämmande inflytande över en anläggning eller, där detta
föreskrivs i nationell lagstiftning, den som har givits rätten
att fatta avgörande ekonomiska beslut med avseende på
anläggningens tekniska funktionssätt,
g) person: en fysisk eller juridisk person,
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h) ny deltagare: varje anläggning som utför en eller flera av de
verksamheter som anges i bilaga I, vilken har fått tillstånd
för utsläpp av växthusgaser eller förnyat sitt tillstånd för
utsläpp av växthusgaser, på grund av en ändring av anläggningens art eller funktion eller dess utvidgning, efter det att
den nationella fördelningsplanen anmälts till kommissionen,

Ett tillstånd för utsläpp av växthusgaser får omfatta en eller
flera anläggningar på samma plats, vilka drivs av samma verksamhetsutövare.

i) allmänheten: en eller flera personer och, i enlighet med nationell lagstiftning eller praxis, sammanslutningar, organisationer eller grupper av personer,

a) Verksamhetsutövarens namn och adress.

j) ton koldioxidekvivalenter: ett ton koldioxid (CO2) eller en
mängd av någon annan växthusgas som anges i bilaga II
och som har motsvarande potential för global uppvärmning.

Artikel 4

2. Tillstånd för utsläpp av växthusgaser skall innehålla
följande:

b) En redogörelse för anläggningens verksamheter och utsläpp.
c) Övervakningskrav, vilket skall innefatta övervakningsmetod
och övervakningsfrekvens.
d) Rapporteringskrav.
e) Skyldighet att överlämna utsläppsrätter motsvarande de
sammanlagda utsläppen från anläggningen under varje
kalenderår, efter kontroll i enlighet med artikel 15, inom
fyra månader efter det ifrågavarande kalenderårets slut.

Tillstånd för utsläpp av växthusgaser
Medlemsstaterna skall från och med den 1 januari 2005 se till
att inga anläggningar bedriver sådan verksamhet som anges i
bilaga I och som resulterar i utsläpp som angetts för den verksamheten, såvida inte verksamhetsutövaren har ett tillstånd som
utfärdats av en behörig myndighet i enlighet med artiklarna 5
och 6 eller anläggningen är tillfälligt undantagen från gemenskapens system enligt artikel 27.

Artikel 5
Ansökningar om tillstånd för utsläpp av växthusgaser

Artikel 7
Förändringar av anläggningarna
Verksamhetsutövaren skall informera den behöriga myndigheten om alla planerade förändringar av anläggningens art eller
funktion, eller om utvidgningar av anläggningen, vilka kan
innebära att tillstånden för utsläpp av växthusgaser måste
förnyas. När så är lämpligt, skall den behöriga myndigheten
förnya tillstånden. Om en ny verksamhetsutövare tar över
driften av en anläggning, skall den behöriga myndigheten
förnya tillståndet och ange den nya verksamhetsutövarens
namn och adress.

En ansökan om tillstånd för utsläpp av växthusgaser som
lämnas till den behöriga myndigheten skall innehålla uppgifter
om följande:

Artikel 8

a) Anläggningen och de verksamheter som bedrivs, inklusive
den teknik som används.

Samordning med direktiv 96/61/EG

b) Råvaror och insatsvaror vars användning sannolikt kommer
att ge upphov till utsläpp av de gaser som anges i bilaga I.
c) Anläggningens utsläppskällor av de gaser som anges i bilaga
I.
d) Planerade åtgärder för att övervaka och rapportera utsläpp, i
överensstämmelse med de riktlinjer som antagits i enlighet
med artikel 14.
Ansökan skall dessutom innehålla en icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som avses i första stycket.

För anläggningar där det bedrivs sådan verksamhet som anges i
bilaga I till direktiv 96/61/EG skall medlemsstaterna vidta
nödvändiga åtgärder för att villkoren och förfarandena för
utfärdande av tillstånd för utsläpp av växthusgaser samordnas
med de villkor och förfaranden som gäller för tillstånd enligt
det direktivet. Kraven i artiklarna 5, 6 och 7 i detta direktiv får
integreras med de förfaranden som anges i direktiv 96/61/EG.

Artikel 9
Nationell fördelningsplan

Artikel 6
Villkor och innehåll för tillståndet för utsläpp av växthusgaser
1.
Den behöriga myndigheten skall utfärda tillstånd för
utsläpp av växthusgaser från hela eller en del av en anläggning,
om den finner att verksamhetsutövaren är i stånd att övervaka
och rapportera utsläppen.

1. Varje medlemsstat skall för var och en av de perioder
som avses i artikel 11.1 och 11.2 upprätta en nationell plan
över det sammanlagda antal utsläppsrätter som medlemsstaten
avser att fördela för den perioden och hur den föreslår att
fördela dem. Planen skall utgå från objektiva och öppna kriterier, däribland dem som anges i bilaga III, med vederbörlig
hänsyn till allmänhetens synpunkter. Kommissionen skall senast
den 31 december 2003, utan att det påverkar tillämpningen av
fördraget, utveckla riktlinjer för genomförandet av de kriterier
som anges i bilaga III.
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För den period som avses i artikel 11.1 skall planen offentliggöras och anmälas till kommissionen och de övriga medlemsstaterna senast den 31 mars 2004. För de följande perioderna
skall planen offentliggöras och anmälas till kommissionen och
de övriga medlemsstaterna senast arton månader före den
berörda periodens början.
2.
De nationella fördelningsplanerna skall granskas av den
kommitté som avses i artikel 23.1.
3.
Inom tre månader efter det att en nationell fördelningsplan anmälts av en medlemsstat i enlighet med punkt 1 får
kommissionen avslå planen eller någon del av denna, på
grundval av att den är oförenlig med de kriterier som anges i
bilaga III eller med artikel 10. Medlemsstaten skall fatta beslut i
enlighet med artikel 11.1 eller 11.2 endast om kommissionen
godtagit de föreslagna ändringarna. Varje beslut om avslag från
kommissionens sida skall åtföljas av en motivering.

Artikel 10
Fördelningsmetod
För den treårsperiod som börjar den 1 januari 2005 skall
medlemsstaterna fördela minst 95 % av utsläppsrätterna gratis.
För den femårsperiod som börjar den 1 januari 2008 skall
medlemsstaterna fördela minst 90 % av utsläppsrätterna gratis.
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4. Den behöriga myndigheten skall senast den 28 februari
varje år under den period som avses i punkterna 1 och 2
utfärda ett proportionellt antal av det sammanlagda antalet
utsläppsrätter.

Artikel 12
Överlåtelse,

överlämnande
och
utsläppsrätter

annullering

av

1. Medlemsstaterna skall se till att utsläppsrätter kan
överlåtas mellan
a) personer inom gemenskapen,
b) personer inom gemenskapen och personer i tredje land, där
sådana utsläppsrätter erkänts i enlighet med förfarandet i
artikel 25, utan andra begränsningar än dem som anges i
eller antas i enlighet med detta direktiv.
2. Medlemsstaterna skall se till att utsläppsrätter som
utfärdats av en annan medlemsstats behöriga myndighet
erkänns, så att en verksamhetsutövare kan fullgöra sina skyldigheter enligt punkt 3.
3. Medlemsstaterna skall se till att verksamhetsutövaren för
varje anläggning senast den 30 april varje år överlämnar det
antal utsläppsrätter som motsvarar de sammanlagda utsläppen
från anläggningen under det föregående kalenderåret i
överensstämmelse med den kontroll som utförts i enlighet med
artikel 15 och att dessa utsläppsrätter därefter annulleras.

Artikel 11
Fördelning och utfärdande av utsläppsrätter
1.
För den treårsperiod som börjar den 1 januari 2005 skall
varje medlemsstat bestämma det sammanlagda antal
utsläppsrätter som den kommer att fördela för perioden och
fördelningen av utsläppsrätterna till verksamhetsutövare för
varje anläggning. Detta beslut skall fattas minst tre månader
innan den aktuella perioden börjar och grundas på den nationella fördelningsplan som utarbetats i enlighet med artikel 9
och i överensstämmelse med artikel 10, med vederbörlig
hänsyn till allmänhetens synpunkter.

4. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som krävs för att
se till att utsläppsrätter annulleras när som helst på innehavarens begäran.

Artikel 13
Utsläppsrätternas giltighet
1. Utsläppsrätterna skall vara giltiga under den period som
anges i artikel 11.1 eller 11.2 och för vilken de utfärdats.

2.
För den femårsperiod som börjar den 1 januari 2008 och
för varje påföljande femårsperiod, skall varje medlemsstat
besluta om det sammanlagda antal utsläppsrätter som
medlemsstaten kommer att fördela för perioden och inleda
processen för fördelningen av utsläppsrätterna till verksamhetsutövare för varje anläggning. Detta beslut skall fattas minst tolv
månader innan den aktuella perioden börjar och grundas på
den medlemsstatens nationella fördelningsplan som utarbetats i
enlighet med artikel 9 och i överensstämmelse med artikel 10,
med vederbörlig hänsyn till allmänhetens synpunkter.

2. Utsläppsrätter som inte längre är giltiga och som inte
överlämnats och annullerats i enlighet med artikel 12.3 skall
annulleras av den behöriga myndigheten, fyra månader efter
det att den första femårsperiod som avses i artikel 11.2 börjat
löpa.

3.
Beslut som fattas i enlighet med punkt 1 eller 2 skall vara
förenliga med kraven i fördraget, särskilt artiklarna 87 och 88 i
detta. När medlemsstaterna beslutar om fördelning av
utsläppsrätter, skall de beakta behovet av att nya deltagare får
tillgång till utsläppsrätter.

3. Utsläppsrätter som inte längre är giltiga och som inte
överlämnats och annullerats i enlighet med artikel 12.3 skall
annulleras av den behöriga myndigheten, fyra månader efter
det att varje därpå följande femårsperiod som avses i artikel
11.2 börjat löpa.

Medlemsstaterna får utfärda utsläppsrätter till personer för den
innevarande perioden i syfte att ersätta utsläppsrätter som har
innehafts av dessa personer men som annullerats i enlighet
med första stycket.
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Medlemsstaterna skall utfärda utsläppsrätter till personer för
den innevarande perioden i syfte att ersätta utsläppsrätter som
har innehafts av dessa personer men som annullerats i enlighet
med första stycket.

Artikel 14
Riktlinjer för övervakning och rapportering av utsläpp
1.
Kommissionen skall senast den 30 september 2003 anta
riktlinjer för övervakning och rapportering av utsläpp från de
verksamheter som anges i bilaga I av de växthusgaser som
anges för dessa verksamheter, i enlighet med förfarandet i
artikel 23.2. Riktlinjerna skall grundas på de principer för
övervakning och rapportering som anges i bilaga IV.
2.
Medlemsstaterna skall se till att utsläppen övervakas i
enlighet med riktlinjerna.
3.
Medlemsstaterna skall se till att varje verksamhetsutövare
vid en anläggning efter slutet av varje kalenderår rapporterar
utsläppen från anläggningen under det berörda kalenderåret till
den behöriga myndigheten i enlighet med riktlinjerna.
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3. Medlemsstaterna skall se till att verksamhetsutövare som
inte senast den 30 april varje år överlämnar tillräckligt många
utsläppsrätter för att täcka utsläppen under det föregående året
åläggs att betala en avgift för de överskridande utsläppen.
Avgiften skall vara 100 euro för varje ton koldioxidekvivalenter
som släpps ut från anläggningen och som verksamhetsutövaren
inte överlämnat utsläppsrätter för. Betalning av avgiften får inte
befria verksamhetsutövaren från skyldigheten att överlämna det
antal utsläppsrätter som motsvarar de överskridande utsläppen,
när denne skall överlämna utsläppsrätter för det följande kalenderåret.
4. Under den treårsperiod som börjar den 1 januari 2005
skall medlemsstaterna tillämpa ett lägre avgiftsbelopp på 40
euro för varje ton koldioxidekvivalenter som släpps ut från
anläggningen och som verksamhetsutövaren inte överlämnat
utsläppsrätter för. Betalning av avgiften får inte befria verksamhetsutövaren från skyldigheten att överlämna det antal
utsläppsrätter som motsvarar de överskridande utsläppen, när
denne skall överlämna utsläppsrätter för det följande kalenderåret.

Artikel 17
Tillgång till information

Artikel 15
Kontroll
Medlemsstaterna skall se till att de rapporter som lämnas in av
verksamhetsutövarna i enlighet med artikel 14.3 kontrolleras i
enlighet med kriterierna i bilaga V och att den behöriga
myndigheten underrättas om detta.
Medlemsstaterna skall se till att verksamhetsutövare vars
rapport har kontrollerats senast den 31 mars varje år avseende
det föregående årets utsläpp och inte befunnits vara tillfredsställande i enlighet med de kriterier som anges i bilaga V, inte kan
överlåta fler utsläppsrätter förrän en rapport från den berörda
verksamhetsutövaren kontrollerats och befunnits vara tillfredsställande.

Beslut om fördelning av utsläppsrätter och sådana rapporter
om utsläpp som krävs enligt tillståndet för utsläpp av växthusgaser och som innehas av den behöriga myndigheten skall
göras tillgängliga för allmänheten av denna myndighet, med de
begränsningar som fastställs i artikel 3.3 och artikel 4 i direktiv
2003/4/EG.

Artikel 18
Behörig myndighet
Medlemsstaterna skall vidta de administrativa åtgärder som
krävs, däribland att utse en eller flera lämpliga behöriga
myndigheter för att genomföra bestämmelserna i detta direktiv.
Om fler än en behörig myndighet utses, måste myndigheternas
verksamhet inom ramen för detta direktiv samordnas.

Artikel 16
Artikel 19
Påföljder
Register
1.
Medlemsstaterna skall fastställa regler om påföljder för
överträdelser av de nationella bestämmelser som antagits i
enlighet med detta direktiv och vidta de åtgärder som krävs för
att se till att dessa regler tillämpas. Påföljderna skall vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna skall
anmäla dessa bestämmelser till kommissionen senast den 31
december 2003 och alla senare ändringar av dem så snart som
möjligt.
2.
Medlemsstaterna skall se till att namnen offentliggörs på
de verksamhetsutövare som bryter mot kraven på överlämnande av tillräckligt många utsläppsrätter enligt artikel 12.3.

1. Medlemsstaterna skall sörja för att ett register upprättas
och förs i syfte att se till att utfärdande, innehav, överlåtelse
och annullering av utsläppsrätter redovisas korrekt. Medlemsstaterna får föra sina register inom ramen för ett gemensamt
system tillsammans med en eller flera andra medlemsstater.
2. Alla personer har rätt att inneha utsläppsrätter. Registret
skall vara tillgängligt för allmänheten och omfatta separata
konton för redovisningen av de utsläppsrätter som innehas av
varje person till och från vilken utsläppsrätter utfärdas eller
överlåts.
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3.
För att genomföra detta direktiv skall kommissionen anta
en förordning i enlighet med förfarandet i artikel 23.2 för
införande av ett standardiserat och säkert system av register i
form av standardiserade elektroniska databaser som innehåller
gemensamma uppgifter för spårning av utfärdande, innehav,
överlåtelse och annullering av utsläppsrätter, för att i förekommande fall ge allmänheten tillgång till register, garantera sekretess och se till att inga överlåtelser genomförs som är oförenliga
med skyldigheter enligt Kyotoprotokollet.
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3. Kommissionen skall organisera ett informationsutbyte
mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter om utvecklingen av fördelningen av utsläppsrätter, förandet av register,
övervakning, rapportering, kontroll och efterlevnad.

Artikel 22
Ändringar av bilaga III

Artikel 20
Central förvaltare

Kommissionen får för perioden 2008–2012 i enlighet med
förfarandet i artikel 23.2 ändra bilaga III, med undantag för
kriterierna 1, 5 och 7, på grundval av de rapporter som avses i
artikel 21 och de erfarenheter som görs vid tillämpningen av
direktivet.

1.
Kommissionen skall utse en central förvaltare, som skall
föra en oberoende transaktionsförteckning, i vilken utfärdande,
överlåtelse och annullering av utsläppsrätter redovisas.

Artikel 23
Kommitté

2.
Den centrala förvaltaren skall genomföra automatiska
kontroller av varje transaktion i registren med hjälp av den
oberoende transaktionsförteckningen, för att se till att inga
oegentligheter uppkommer vid utfärdandet, överlåtelsen eller
annulleringen av utsläppsrätter.

3.
Om oegentligheter framkommer vid en automatisk
kontroll, skall den centrala förvaltaren underrätta den eller de
berörda medlemsstaterna, som inte får registrera den ifrågavarande transaktionen eller ytterligare transaktioner med de
berörda utsläppsrätterna förrän oegentligheterna undanröjts.

1. Kommissionen skall biträdas av den kommitté som
inrättats med stöd av artikel 8 i beslut 93/389 EEG.
2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7
i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.
Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara
tre månader.
3.

Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 21

Artikel 24

Medlemsstaternas rapportering

Förfaranden för unilateralt införande av ytterligare verksamheter och gaser

1.
Medlemsstaterna skall varje år överlämna en rapport till
kommissionen om tillämpningen av detta direktiv. I rapporten
skall särskild uppmärksamhet ägnas metoderna för fördelning
av utsläppsrätter, förandet av register, tillämpningen av riktlinjerna om övervakning och rapportering, kontrollen samt frågor
som gäller efterlevnaden av direktivet och eventuell beskattning
av utsläppsrätter. Den första rapporten skall skickas till
kommissionen senast den 30 juni 2005. Den skall
sammanställas på grundval av ett frågeformulär eller en mall
som skall utformas av kommissionen i enlighet med förfarandet
i artikel 6 i direktiv 91/692/EEG. Detta frågeformulär eller
denna mall skall sändas till medlemsstaterna minst sex månader
innan tidsfristen för inlämnandet av den första rapporten löper
ut.

1. Från och med 2008 får medlemsstaterna tillämpa handel
med utsläppsrätter i enlighet med bestämmelserna i detta
direktiv för verksamheter, anläggningar och växthusgaser som
inte anges i bilaga I, förutsatt att kommissionen i enlighet med
förfarandet i artikel 23.2 godkänner att sådan verksamhet,
sådana anläggningar och växthusgaser inbegrips, med beaktande av alla relevanta kriterier, särskilt konsekvenserna för den
inre marknaden, möjliga snedvridningar av konkurrensen,
systemets miljömässiga integritet och det planerade övervaknings- och rapporteringssystemets tillförlitlighet.

2.
Kommissionen skall på grundval av de rapporter som
avses i punkt 1 inom tre månader från det att rapporterna
inkommit från medlemsstaterna offentliggöra en rapport om
tillämpningen av detta direktiv.

Från och med 2005 får medlemsstaterna på samma villkor
tillämpa handel med utsläppsrätter för anläggningar som
bedriver sådan verksamhet som anges i bilaga I under de kapacitetsgränser som anges i bilagan.
2. Fördelning av utsläppsrätter till anläggningar som
bedriver sådan verksamhet skall specificeras i den nationella
fördelningsplan som avses i artikel 9.
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3.
Kommissionen får på eget initiativ eller skall på begäran
av en medlemsstat anta riktlinjer för övervakning och rapportering av utsläpp från verksamheter, anläggningar och växthusgaser som inte anges i bilaga I, i enlighet med förfarandet i
artikel 23.2, om övervakningen och rapporteringen av dessa
utsläpp kan göras med tillräcklig noggrannhet.
4.
Om sådana åtgärder införs, skall det vid översyn enligt
artikel 30 även övervägas om bilaga I bör ändras, så att den på
ett enhetligt sätt omfattar utsläpp från dessa verksamheter i
hela gemenskapen.
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De tre föregående styckena skall inte tillämpas på anläggningar som är tillfälligt undantagna från systemet för
handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen i enlighet med artikel 27 i direktiv 2003/87/EG.
(*) EUT L 275, 25.10.2003, s. 32.”

Artikel 27
Tillfälligt undantag för vissa anläggningar

Artikel 25
Kopplingar till andra system för handel med utsläppsrätter
för växthusgaser
1.
Avtal bör slutas med de tredje länder som anges i bilaga
B till Kyotoprotokollet och som har ratificerat protokollet, för
att möjliggöra ömsesidigt erkännande av utsläppsrätter mellan
gemenskapens system och andra system för handel med
utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med de regler som
fastställs i artikel 300 i fördraget.
2.
Om ett sådant avtal som avses i punkt 1 har ingåtts, skall
kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 23.2 utarbeta
erforderliga bestämmelser om ömsesidigt erkännande av
utsläppsrätter inom ramen för det avtalet.

1. Medlemsstaterna får hos kommissionen ansöka om att
anläggningar tillfälligt skall undantas från gemenskapens system
fram till och med den 31 december 2007. I ansökningarna skall
varje sådan anläggning anges, och ansökningarna skall offentliggöras.
2. Om kommissionen, efter att ha beaktat eventuella
synpunkter från allmänheten på en sådan ansökan, i enlighet
med förfarandet i artikel 23.2 finner att anläggningarna
a) till följd av nationell politik kommer att begränsa sina
utsläpp lika mycket som om de vore underkastade
bestämmelserna i detta direktiv,
b) kommer att vara underkastade krav på övervakning, rapportering och kontroll, vilka motsvarar de krav som föreskrivs
enligt artiklarna 14 och 15, och
c) kommer att vara underkastade påföljder som åtminstone
motsvarar de påföljder som avses i artikel 16.1 och 16.4,
om de nationella kraven inte uppfylls,
skall kommissionen medge ett tillfälligt undantag från gemenskapens system för dessa anläggningar.

Artikel 26
Ändring av direktiv 96/61/EG

Det måste garanteras att det inte sker någon snedvridning av
den inre marknaden.

I direktiv 96/61/EG skall följande stycken läggas till i artikel
9.3:

Artikel 28

”Om utsläppen av växthusgaser från en anläggning fastställs
i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/
87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel
med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen
och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (*) för en verksamhet som bedrivs vid denna anläggning, skall tillståndet
inte omfatta utsläppsgränsvärden för direkta utsläpp av
denna gas, såvida inte detta är nödvändigt för att förhindra
betydande lokala föroreningar.
För verksamheter som förtecknas i bilaga I till direktiv
2003/87/EG får medlemsstaterna välja att inte införa krav
på effektiv energianvändning för förbränningsanläggningar
eller andra anläggningar som avger koldioxid på platsen.
Vid behov skall de behöriga myndigheterna ändra tillståndet enligt vad som är lämpligt.

Bildande av sammanslutningar
1. Medlemsstaterna får tillåta att verksamhetsutövare för de
anläggningar där det bedrivs en av de verksamheter som anges
i bilaga I bildar en sammanslutning av anläggningar med
samma verksamhet under den period som anges i artikel 11.1
och/eller den första femårsperiod som anges i artikel 11.2 i
enlighet med punkterna 2–6 i denna artikel.
2. Verksamhetsutövare som bedriver en verksamhet som
anges i bilaga I och som vill bilda en sammanslutning skall
lämna in en ansökan till den behöriga myndigheten och ange
vilka anläggningar som de önskar skall ingå i sammanslutningen och under vilken tidsperiod samt lägga fram bevis för
att en förtroendeman kommer att fullgöra skyldigheterna enligt
punkterna 3 och 4.
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3.
Verksamhetsutövare som önskar bilda en sammanslutning
skall utse en förtroendeman
a) till vilken det totala antalet utsläppsrätter skall utfärdas,
beräknat per anläggning som verksamhetsutövarna har,
genom undantag från artikel 11,
b) som skall ansvara för överlämnandet av utsläppsrätter
motsvarande de totala utsläppen från anläggningar i
sammanslutningen genom undantag från artiklarna 6.2 e
och 12.3, och

25.10.2003
Artikel 30

Översyn och vidare utveckling
1. På grundval av de framsteg som gjorts i fråga om
övervakningen av utsläpp av växthusgaser får kommissionen
senast den 31 december 2004 till Europaparlamentet och rådet
överlämna ett förslag om att ändra bilaga I, så att den innefattar
andra verksamheter och utsläpp av de andra växthusgaser som
anges i bilaga II.

c) som inte skall ha rätt att göra ytterligare överlåtelser om en
verksamhetsutövares rapport inte har befunnits vara tillfredsställande enligt andra stycket i artikel 15.

2. På grundval av erfarenheterna av tillämpningen av detta
direktiv och de framsteg som gjorts i fråga om övervakningen
av utsläpp av växthusgaser, skall kommissionen med hänsyn till
den internationella utvecklingen sammanställa en rapport om
tillämpningen av detta direktiv och därvid beakta

4.
Förtroendemannen skall vara underkastad de påföljder
som fastställts för överträdelser av kraven på överlämnande av
tillräckligt många utsläppsrätter för att täcka de totala utsläppen
från anläggningarna i sammanslutningen, genom undantag från
artikel 16.2–16.4.

a) hur och huruvida bilaga I bör ändras, så att den innefattar
andra relevanta sektorer, bland annat kemisk industri,
aluminiumindustrin och transportsektorn, andra verksamheter och utsläpp av de andra växthusgaser som anges i
bilaga II, i syfte att ytterligare öka systemets ekonomiska
effektivitet,

5.
En medlemsstat som vill tillåta att det bildas en eller flera
sammanslutningar skall lämna in den ansökan som avses i
punkt 2 till kommissionen. Utan att det påverkar tillämpningen
av fördraget, får kommissionen inom tre månader efter mottagandet avslå en ansökan som inte uppfyller kraven i detta
direktiv. Skälen till ett sådant beslut skall anges. Vid avslag får
medlemsstaten tillåta att det bildas en sammanslutning endast
om föreslagna ändringar godkänns av kommissionen.

b) kopplingen mellan gemenskapens handel med utsläppsrätter
och den internationella handeln med utsläppsrätter som
kommer att inledas 2008,
c) ytterligare harmonisering av fördelningsmetoden (inbegripet
auktionering efter 2012) och kriterierna för de nationella
fördelningsplaner som avses i bilaga III,
d) utnyttjandet av tillgodohavanden från projektbaserade mekanismer,

6.
Om förtroendemannen inte rättar sig efter de påföljder
som anges i punkt 4, skall alla verksamhetsutövare för anläggningarna i sammanslutningen hållas ansvariga enligt artikel
12.3 och artikel 16 för utsläpp från sina egna anläggningar.

e) sambandet mellan handeln med utsläppsrätter och annan
politik och andra åtgärder som genomförs i samma syfte på
medlemsstats- och gemenskapsnivå, inbegripet beskattning,
f) om det är lämpligt att införa ett gemensamt register för hela
gemenskapen,

Artikel 29

g) nivån för påföljderna för alltför stora utsläpp, med beaktande av bland annat inflationen,

Force majeure

h) hur marknaden för utsläppsrätter fungerar, särskilt eventuella störningar på marknaden,

1.
Under den period som anges i artikel 11.1 får medlemsstaterna ansöka hos kommissionen om att ytterligare
utsläppsrätter skall utfärdas för vissa anläggningar under
omständigheter som faller inom ramen för force majeure.
Kommissionen skall avgöra huruvida force majeure föreligger
och i så fall tillåta att medlemsstaten utfärdar ytterligare ickeöverlåtbara utsläppsrätter till dessa anläggningars verksamhetsutövare.

2.
Utan att det påverkar tillämpningen av fördraget skall
kommissionen senast den 31 december 2003 utarbeta riktlinjer
om de omständigheter då force majeure skall anses föreligga.

i) hur gemenskapens system skall anpassas till en utvidgad
europeisk union,
j) bildande av sammanslutningar,
k) den praktiska genomförbarheten när det gäller att utveckla
riktmärken för hela gemenskapen vilka skall ligga till grund
för fördelningen med beaktande av bästa tillgängliga teknik
och kostnadsnyttoanalys.
Kommissionen skall överlämna rapporten till Europaparlamentet och rådet senast den 30 juni 2006, vid behov åtföljd av
förslag.
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3.
Det är önskvärt och viktigt att koppla de projektbaserade
mekanismerna, inklusive gemensamt genomförande och mekanismen för en ren utveckling, till gemenskapens system för att
uppnå målen att både minska de globala utsläppen av
växthusgas och uppnå kostnadseffektivitet i gemenskapens
system. Därför kommer utsläppstillgodohavandena från de
projektbaserade mekanismerna att erkännas för användning i
detta system enligt de närmare bestämmelser som antas av
Europaparlamentet och rådet på förslag från kommissionen,
vilka bör tillämpas parallellt med gemenskapens system 2005.
Utnyttjandet av mekanismerna skall i enlighet med relevanta
bestämmelser i Kyotoprotokollet och Marrakechöverenskommelsen fungera som komplement till inhemska åtgärder.

L 275/41

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten
till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom
det område som omfattas av detta direktiv. Kommissionen skall
underrätta de övriga medlemsstaterna om detta.
Artikel 32
Ikraftträdande
Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i
Europeiska unionens officiella tidning.
Artikel 33

Artikel 31

Adressater

Genomförande
1.
Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar
och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta
direktiv senast den 31 december 2003.De skall genast
underrätta kommissionen om detta. Kommissionen skall
underrätta de övriga medlemsstaterna om dessa lagar och andra
författningar.
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla
en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan
hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur
hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 13 oktober 2003.
På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

P. COX

G. ALEMANNO

Ordförande

Ordförande
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BILAGA I
VERKSAMHETSKATEGORIER SOM AVSES ARTIKLARNA 2.1, 3, 4, 14.1, 28 OCH 30
1. Anläggningar eller delar av anläggningar som används för forskning, utveckling och provning av nya produkter och
processer omfattas inte av detta direktiv.
2. Nedan angivna tröskelvärden avser normalt sett produktionskapacitet eller produktion. Om samma verksamhetsutövare utövar flera verksamheter som omfattas av samma rubrik inom en och samma anläggning eller på en och
samma plats, skall dessa verksamheters produktionskapacitet räknas samman.
Verksamhet

Växthusgaser

Energisektorn
Förbränningsanläggningar med en tillförd effekt på mer än 20 MW (med
undantag för anläggningar för hantering av farligt avfall och kommunalt avfall).

Koldioxid

Mineraloljeraffinaderier.

Koldioxid

Koksverk.

Koldioxid

Produktion och bearbetning av järnmetaller
Anläggningar för rostning och sintring av metallhaltig malm (inklusive svavelhaltig malm).

Koldioxid

Anläggningar för tackjärns- eller ståltillverkning (primär- eller sekundärsmältning)
inklusive stränggjutning, med en kapacitet som överstiger 2,5 ton per timme.

Koldioxid

Mineralindustrin
Anläggningar för produktion av cementklinker i roterugn med en produktionskapacitet som överstiger 500 ton per dag, eller av kalk i roterugn med en produktionskapacitet som överstiger 50 ton per dag eller i andra typer av ugnar med en
produktionskapacitet som överstiger 50 ton per dag.

Koldioxid

Anläggningar för produktion av glas, inklusive sådana som är avsedda för tillverkning av glasfibrer, med en smältningskapacitet som överstiger 20 ton per dag.

Koldioxid

Anläggningar för tillverkning av keramiska produkter genom bränning, i
synnerhet takpannor, tegel, eldfast sten, kakel, stengods eller porslin med en
produktionskapacitet som överstiger 75 ton per dygn och/eller en ugnskapacitet
som överstiger 4 m3 och med en satsningsdensitet på mer än 300 kg/m3 per
ugn.

Koldioxid

Annan verksamhet
Industriella anläggningar för framställning av
a) pappersmassa av trä eller andra fibermaterial,

Koldioxid

b) papper och papp, där produktionskapaciteten överstiger 20 ton per dag.

Koldioxid
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BILAGA II
VÄXTHUSGASER SOM AVSES I ARTIKLARNA 3 OCH 30
Koldioxid (CO2)
Metan (CH4)
Dikväveoxid (N2O)
Fluorkolväten (HFC)
Perfluorkolväten (PFC)
Svavelhexafluorid (SF6)

BILAGA III
KRITERIER FÖR DE NATIONELLA FÖRDELNINGSPLANER SOM AVSES I ARTIKEL 9, 22 OCH 30
1. Den sammanlagda mängden utsläppsrätter som fördelas för en period skall stämma överens med medlemsstatens
skyldighet att begränsa sina utsläpp enligt beslut 2002/358/EG och Kyotoprotokollet, varvid hänsyn skall tas till dels
vilken andel av de sammanlagda utsläppen dessa utsläppsrätter utgör i jämförelse med utsläpp från källor som inte
omfattas av detta direktiv och dels nationell energipolitik, och bör stämma överens med den nationella klimatstrategin. Den sammanlagda mängden utsläppsrätter som fördelas skall inte vara större än vad som kan förväntas
behövas för en strikt tillämpning av kriterierna i denna bilaga. Före 2008 skall mängden stämma överens med
strävandena mot att nå eller överträffa respektive medlemsstats mål enligt beslut 2002/358/EG och Kyotoprotokollet.
2. Den sammanlagda mängden utsläppsrätter som fördelas skall stämma överens med bedömningen av faktiska och
planerade framsteg mot uppfyllandet av medlemsstaternas bidrag till gemenskapens åtaganden enligt beslut 93/389/
EEG.
3. De mängder utsläppsrätter som fördelas skall stämma överens med möjligheterna, bland annat de tekniska möjligheterna, för de verksamheter som omfattas av detta system att minska utsläppen. Medlemsstaterna får grunda sin
fördelning av utsläppsrätter på den genomsnittliga mängden utsläpp av växthusgaser per produkt inom varje verksamhet och på vilka framsteg som kan uppnås inom varje verksamhet.
4. Planen skall stämma överens med övrig gemenskapslagstiftning och gemenskapens övriga politiska styrmedel.
Hänsyn skall tas till oundvikliga utsläppsökningar till följd av nya krav i lagstiftningen.
5. Planen skall inte göra skillnad mellan företag eller sektorer på ett sätt som otillbörligt gynnar vissa företag eller verksamheter i enlighet med kraven i fördraget, i synnerhet artiklarna 87 och 88 i detta.
6. Planen skall innehålla uppgifter om hur nya deltagare skall kunna inträda i gemenskapens system i den berörda
medlemsstaten.
7. Planen får beakta tidigare vidtagna åtgärder och skall innehålla uppgifter om hur dessa åtgärder beaktas. Medlemsstaterna får använda sig av riktmärken grundade på referensdokument om bästa tillgängliga teknik när de utarbetar
sina nationella fördelningsplaner, och dessa riktmärken kan innehålla beaktanden av tidigare vidtagna åtgärder.
8. Planen skall innehålla uppgifter om hur hänsyn tas till ren teknik, bland annat energieffektiv teknik.
9. Planen skall ge allmänheten möjlighet att lämna synpunkter och innehålla uppgifter om arrangemangen för beaktande av dessa synpunkter, innan beslut fattas om fördelning av utsläppsrätter.
10. Planen skall innehålla en förteckning över de anläggningar som omfattas av detta direktiv tillsammans med de
mängder utsläppsrätter som avses tilldelas var och en.
11. Planen får innehålla information om hur befintlig konkurrens från länder eller enheter utanför unionen kommer att
beaktas.
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BILAGA IV
DE PRINCIPER FÖR ÖVERVAKNING OCH RAPPORTERING SOM AVSES I ARTIKEL 14.1
Övervakning av koldioxidutsläpp
Utsläppen skall övervakas antingen genom beräkning eller med hjälp av mätningar.
Beräkning
För beräkning av utsläpp skall följande formel användas:
Verksamhetsuppgifter × emissionsfaktor × oxidationsfaktor
Verksamhetsuppgifter (bränsleförbrukning, produktionstakt osv.) skall övervakas utgående från leveransdata eller
mätningar.
Allmänt vedertagna emissionsfaktorer skall tillämpas. Verksamhetsspecifika emissionsfaktorer kan godtas för alla
bränslen. Standardvärden kan godtas för alla bränslen utom för icke-kommersiella sådana (avfallsbränslen som däck och
processgaser från industrianläggningar). Flötsspecifika standardvärden för kol samt EU-specifika respektive tillverkarlandspecifika standardvärden för naturgas kräver ytterligare utveckling. Standardvärden från FN:s internationella klimatpanel (IPCC) kan godtas för raffinaderiprodukter. Emissionsfaktorn för biomassa skall vara noll.
Om emissionsfaktorn inte beaktar huruvida delar av kolet är oxiderat eller inte, skall dessutom en oxidationsfaktor
tillämpas. Om verksamhetsspecifika emissionsfaktorer har beräknats, som redan tar hänsyn till oxidation, behöver oxidationsfaktorn inte tillämpas.
Standardvärden för oxidationsfaktorn som utvecklats i enlighet med direktiv 96/61/EG skall tillämpas, om inte verksamhetsutövaren kan visa att verksamhetsspecifika faktorer är mer exakta.
En separat beräkning skall genomföras för varje verksamhet, anläggning och bränsle.
Mätning
Mätning av utsläpp skall göras med hjälp av standardmetoder eller allmänt vedertagna metoder och styrkas genom
kompletterande beräkningar av utsläppen.
Övervakning av utsläpp av andra växthusgaser
Standardiserade eller allmänt vedertagna metoder skall tillämpas. De skall utarbetas av kommissionen i samråd med
samtliga berörda parter och godkännas i enlighet med förfarandet i artikel 23.2.
Rapportering av utsläpp
Varje verksamhetsutövare skall tillhandahålla följande uppgifter i sin rapport från en anläggning:
A) Uppgifter rörande anläggningen, bland annat följande:
— Anläggningens namn.
— Dess adress, med postnummer och land.
— Typ av och antal verksamheter som omfattas av bilaga I och som bedrivs inom anläggningen.
— Adress, telefonnummer, fax och e-postadress till en kontaktperson.
— Namn på anläggningens ägare samt eventuellt moderföretag.
B) För varje verksamhet som omfattas av bilaga I och som bedrivs inom den anläggning för vilken utsläppen beräknas:
— Verksamhetsuppgifter.
— Emissionsfaktorer.
— Oxidationsfaktorer.
— Sammanlagda utsläpp.
— Osäkerhet.
C) För varje verksamhet som omfattas av bilaga I och som bedrivs inom den anläggning för vilken utsläppen mäts:
— Sammanlagda utsläpp.
— Uppgifter om mätmetodernas tillförlitlighet.
— Osäkerhet.
D) För utsläpp från förbränning skall rapporten dessutom innehålla oxidationsfaktorn, såvida inte oxidationen redan
tagits med i beräkningen vid utvecklingen av verksamhetsspecifika emissionsfaktorer.
Medlemsstaterna skall vidta åtgärder för att samordna rapporteringskraven med befintliga rapporteringskrav, i syfte att i
möjligaste mån minska företagens rapporteringsbörda.
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BILAGA V
DE KRITERIER FÖR KONTROLL SOM AVSES I ARTIKEL 15
Allmänna principer
1. Utsläppen från varje verksamhet som anges i förteckningen i bilaga I skall kontrolleras.
2. Kontrollförfarandet skall omfatta granskning av den rapport som sammanställts i enlighet med artikel 14.3 och av
övervakningen under det föregående året. Det skall också omfatta en kontroll av huruvida övervakningssystemen
och de rapporterade uppgifterna och den information som ges om utsläppen är tillförlitliga, trovärdiga och
korrekta, i synnerhet följande:
a) De rapporterade uppgifterna om verksamheterna samt de mätningar och beräkningar som ligger till grund för
dessa uppgifter.
b) Val och användning av emissionsfaktorer.
c) De beräkningar som ligger till grund för fastställandet av de sammanlagda utsläppen.
d) Om mätning tillämpas: de valda mätmetodernas lämplighet och användning.
3. Rapporterade utsläpp får endast valideras, om det är möjligt att med hjälp av tillförlitliga och trovärdiga uppgifter
fastställa utsläppen med en hög grad av säkerhet. En hög grad av säkerhet innebär att verksamhetsutövaren skall
kunna visa följande:
a) Att de rapporterade uppgifterna inte är motstridiga.
b) Att uppgifterna har samlats in i enlighet med tillämpliga vetenskapliga normer.
c) Att den berörda redovisningen för anläggningen är komplett och samstämmig.
4. Kontrollören skall ha tillgång till alla anläggningar och all information som kan beröra de aspekter som skall
kontrolleras.
5. Kontrollören skall beakta huruvida anläggningen är registrerad i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS).
Metodik
Stra te g i sk ana lys
6. Kontrollerna skall utgå från en strategisk analys av all verksamhet som bedrivs inom anläggningen. Detta
förutsätter att kontrollören har god överblick över alla verksamheter och deras betydelse för utsläppen.
Proc e ssa n a ly s
7. I förekommande fall skall kontrollerna av de inlämnade uppgifterna genomföras på plats inom anläggningen.
Kontrollören skall tillämpa punktkontroller för att fastställa huruvida de rapporterade uppgifterna är tillförlitliga.
Ri ska nalys
8. Kontrollören skall kontrollera uppgifternas tillförlitlighet för alla de enskilda källor till växthusgasutsläpp inom en
anläggning som bidrar till denna anläggnings sammanlagda utsläpp.
9. På grundval av denna analys skall kontrollören uttryckligen fastställa vilka källor som uppvisar en hög felrisk samt
vilka andra aspekter av övervaknings- och rapporteringsförfarandet som kan medföra fel i fastställandet av de
sammanlagda utsläppen. Detta omfattar i synnerhet valet av emissionsfaktorer och de beräkningar som krävs för
att fastställa nivån på utsläppen från enskilda utsläppskällor. Särskild uppmärksamhet skall ägnas de källor som
uppvisar en hög felrisk och ovannämnda aspekter av övervakningsförfarandet.
10. Kontrollören skall beakta eventuella effektiva riskkontrollmetoder som tillämpas av verksamhetsutövaren för att
minimera graden av osäkerhet.
Ra ppor te ri ng
11. Kontrollören skall sammanställa en rapport om valideringsprocessen, i vilken det skall anges huruvida rapporteringen enligt artikel 14.3 är tillfredsställande. I rapporten skall alla frågor som har med det utförda arbetet att göra
tas upp. Rapporteringen enligt artikel 14.3 kan anges vara tillfredsställande, om kontrollören finner att uppgifterna
om de sammanlagda utsläppen inte är materiellt felaktiga.
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M i n i mi kr a v a v see nde kontr ollöre ns kompe ten s
12. Kontrollören, som skall vara oberoende av verksamhetsutövaren, skall utföra sina uppgifter på ett korrekt, objektivt
och professionellt vis och ha kunskap om följande:
a) Bestämmelserna i detta direktiv samt relevanta normer och riktlinjer som antagits av kommissionen enligt
artikel 14.1.
b) Lagstiftning och förvaltningsbestämmelser som berör den verksamhet som skall kontrolleras.
c) Metoderna för sammanställning av alla uppgifter för varje enskild utsläppskälla i anläggningen, och i synnerhet
avseende insamling, mätning, beräkning och rapportering av uppgifter.
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II
(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUT
av den 23 oktober 2003
om tillfällig saluföring av visst utsäde av Secale cereale och Triticum durum som inte uppfyller
kraven i rådets direktiv 66/402/EEG
[delgivet med nr K(2003) 3862]
(Text av betydelse för EES)

(2003/765/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 66/402/EEG av den 14 juni
1966 om saluföring av utsäde av stråsäd (1), senast ändrat
genom direktiv 2003/61/EG (2), särskilt artikel 17.1 i detta, och

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga
med yttrandet från Ständiga kommittén för utsäde och
uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och
skogsbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:
Artikel 1
(1)

(2)

I Österrike finns inte tillräckliga mängder utsäde av
vintersorter av durumvete (Triticum durum) och råg
(Secale cereale) som är lämpligt för klimatet i den
medlemsstaten och som uppfyller kraven på grobarhet i
direktiv 66/402/EEG och behovet av utsäde kan därför
inte täckas i den medlemsstaten.
Det är inte möjligt att helt möta efterfrågan på utsäde av
dessa arter med utsäde från andra medlemsstater eller
från tredje land, som uppfyller samtliga krav i direktiv
66/402/EEG.

1. Saluföring i gemenskapen av utsäde från vintersorter
durumvete och råg som inte uppfyller de krav på lägsta
grobarhet som fastställs i direktiv 66/402/EEG skall tillåtas
under en period fram till och med den 30 november 2003,
enligt de regler som fastställs i bilagan till detta beslut och på
följande villkor:
a) Grobarheten skall vara minst den som anges i bilagan till
detta beslut.
b) Den officiella etiketten skall innehålla uppgift om den
grobarhet som konstaterats vid den officiella undersökning
som genomförts enligt artikel 2.1.F d och 2.1.G d i direktiv
66/402/EEG.

(3)

Österrike bör därför ges tillstånd att tillåta att utsäde av
de arterna saluförs enligt mindre stränga krav under en
period fram till och med den 30 november 2003.

(4)

Vidare bör sådan saluföring av utsäde tillåtas i andra
medlemsstater som kan förse Österrike med utsäde av de
aktuella slagen.

2. Saluföring inom gemenskapen av det utsäde som avses i
punkt 1 skall tillåtas endast under förutsättning att utsädet först
släpptes ut på marknaden i enlighet med artikel 2 i detta
beslut.

(5)

Det är lämpligt att Österrike fungerar som samordnare,
så att den totala kvantitet utsäde som får saluföras
genom detta beslut inte överskrider den högsta kvantitet
som fastställs i detta beslut.

Artikel 2

(1) EGT 125, 11.7.1966, s. 2309/66.
(2) EUT L 165, 3.7.2003, s. 23.

En utsädesleverantör som vill släppa ut sådant utsäde på marknaden som avses i artikel 1 skall ansöka om tillstånd för detta i
den medlemsstat där han är etablerad.
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Den berörda medlemsstaten skall tillåta leverantören att släppa
ut utsädet på marknaden, förutom i de fall
a) det finns välgrundade skäl att betvivla att leverantören verkligen kan saluföra den mängd utsäde ansökan gäller, eller
b) den totala kvantitet som får saluföras enligt det aktuella
undantaget överstiger den högsta kvantitet som anges i
bilagan.
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staten skall omedelbart underrätta den medlemsstat som
meddelat att en ansökan kommit in, om ett tillstånd för denna
kvantitet innebär att den högsta kvantiteten överskrids.
Artikel 4
Medlemsstaterna skall omedelbart underrätta kommissionen
och övriga medlemsstater om de kvantiteter för vilka de har
gett tillstånd till saluföring enligt detta beslut.

Artikel 3

Artikel 5

Vid tillämpningen av detta beslut skall medlemsstaterna bistå
varandra administrativt.

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Österrike skall ansvara för samordningen beträffande artikel 1,
så att den totala kvantitet utsäde som tillåts inte överstiger den
högsta kvantitet som anges i bilagan.

Utfärdat i Bryssel den 23 oktober 2003.
På kommissionens vägnar

När en medlemsstat tar emot en ansökan enligt artikel 2 skall
den omedelbart meddela den samordnande medlemsstaten om
vilken kvantitet ansökan gäller. Den samordnande medlems-

David BYRNE

Ledamot av kommissionen

BILAGA

Art

Sort

Högsta kvantitet (ton)

Lägsta grobarhet (% av
rent utsäde)

Triticum durum

Heradur, Inverdur, Prowidur, Superdur

250

70

Secale cereale

Albedo, Amilo, EHO-Kurz, Elect, Kier,
Kustro,
Motto,
Nikita,
Oberkärntner,
Schlägler

300

75

25.10.2003
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 24 oktober 2003
om nödåtgärder för att förhindra spridning inom gemenskapen av Diabrotica virgifera Le Conte
[delgivet med nr K(2003) 3880]
(2003/766/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

kraft när nya utbrott registreras av medlemsstaterna i
områden som varit fria från organismen eller när organismen upptäcks i ett tidigt utvecklingsstadium av populationen. Sådana åtgärder bör därför definieras, med
målsättningen att organismen utrotas inom en rimlig
tidsperiod.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj
2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller
växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids
inom gemenskapen (1), senast ändrat genom kommissionens
direktiv 2003/47/EG (2), särskilt artikel 16.3 tredje meningen i
detta, och

(6)

Åtgärderna bör omfatta allmän övervakning vad gäller
organismens förekomst i medlemsstaterna.

(7)

Åtgärderna bör gälla såväl kontroll över organismens
spridning inom gemenskapen, avgränsning av områden,
förflyttning av värdväxter, jord och maskiner, som
växtföljden i de avgränsade områdena.

(8)

Resultatet av dessa åtgärder bör utvärderas kontinuerligt
och eventuella följdåtgärder bör övervägas mot bakgrund
av denna utvärdering.

(9)

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

av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Under 2002 meddelade Frankrike och Österrike de
övriga medlemsstaterna och kommissionen om utbrott
av Diabrotica virgifera Le Conte (nedan kallad ”organismen”) för första gången i deras respektive territorier
samt om de åtgärder som vidtagits för att kontrollera
utbrotten.
Under 2002 utfördes övervakning i Italien i områden
som redan var invaderade av organismen, särskilt monokulturer av majs, och vid potentiella införselplatser för
organismen, såsom flygplatser och tullstationer. Det
förefaller som om utrotningsåtgärder som vidtagits i
Veneto-regionen varit effektiva när det gäller att hindra
spridningen av organismen, och populationen av organismen har minskat. I Lombardiet och Piemonte har
många fullvuxna exemplar av organismen fångats i olika
provinser, medan ett utbrott upptäcktes för första
gången i Friulia-Venedig-Giulia-regionen.
En av gemenskapen nyligen utförd forskningsundersökning om organismens potential att etablera sig inom
gemenskapen visade att de huvudsakliga etableringsfaktorerna, till exempel trofiska förhållanden och klimatförhållanden, finns i gemenskapen.
Av denna undersökning framgick det dessutom att organismen och dess skadliga effekter kan komma att utgöra
ett betydande växtskyddsproblem inom majsproduktionen i gemenskapen, då den kan komma att innebära
ekonomiska förluster, ett ökande beroende av insektsbekämpningsmedel samt en utmaning att finna alternativ
till majs i växtföljdscykeln.
Genom direktiv 2000/29/EG förbjuds införsel till och
spridning inom gemenskapen av endast organismen. Det
finns emellertid inga gemenskapsåtgärder som träder i

(1) EGT L 169, 10.7.2000, s. 1.
(2) EUT L 138, 5.6.2003, s. 47.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Medlemsstaterna skall se till att misstänkt eller bekräftad
förekomst av Diabrotica virgifera Le Conte (nedan kallad ”organismen”) rapporteras till deras egna ansvariga officiella organ i
enlighet med direktiv 2000/29/EG.

Artikel 2
1. Medlemsstaterna skall varje år utföra officiella undersökningar för att fastställa om organismen förekommer på
områden i deras territorium, där majs odlas.
2. Resultatet av de undersökningar som avses i punkt 1
skall, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 16.1 i
direktiv 2000/29/EG, meddelas kommissionen och övriga
medlemsstater senast den 31 december varje år.

Artikel 3
1. När de undersökningar som avses i artikel 2 bekräftar
förekomsten av organismen på ett område där man vet att den
tidigare inte förekommit, skall medlemsstaterna fastställa
avgränsade områden, vilka skall bestå av
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a) ett fokusområde kring det fält där organismen infångades,
med en radie på minst 1 km, och
b) ett säkerhetsområde kring fokusområdet, med en radie på
minst 5 km.
Dessutom får medlemsstaterna även fastställa en buffertzon
kring fokusområdet och säkerhetsområdet.
2.
Den exakta avgränsningen av de områden som avses i
punkt 1 skall baseras på sunda vetenskapliga principer, organismens biologiska förutsättningar, graden av angrepp och det
särskilda produktionssystem i vilket organismens värdväxt ingår
i den berörda medlemsstaten.
3.
Om organismens förekomst bekräftas på en annan plats
än den plats i fokusområdet där organismen ursprungligen
infångades, skall avgränsningsområdets gränser ändras i
enlighet med detta.
4.
Om inga exemplar av organismen har infångats inom två
år efter det senaste infångningsåret, skall avgränsningsområdena
upphöra att existera och inga ytterligare utrotningsåtgärder i
enlighet med artikel 4 är nödvändiga.
5.
Medlemsstaterna skall informera de övriga medlemsstaterna och kommissionen om de områden som avses i punkt 1
genom att tillhandahålla kartor i lämplig skala.
Artikel 4
1.
Medlemsstaterna skall, i varje del av de avgränsade områdena, övervaka organismens förekomst med hjälp av för ändamålet lämpliga sexualferomonfällor som placeras som ett galler
och vittjas regelbundet. Vid valet av det antal och den typ av
fällor samt den infångningsmetod som skall användas, skall
hänsyn tas till lokala förhållanden och de avgränsade områdenas särdrag.
2.
Utöver bestämmelserna i punkt 1 skall medlemsstaterna, i
fråga om fokusområdet, säkerställa att
a) inga färska växter av arten Zea mais L. eller färska delar av
denna flyttas utanför området under den period vars inledningsdatum och avslutningsdatum det år då den skadliga
organismen uppträdde skall baseras på organismens biologiska förutsättningar, mängden organismer som fångats och
väderleksförhållandena i den berörda medlemsstaten, för att
säkerställa att organismen inte sprids,
b) ingen jord från majsfält flyttas inifrån fokusområdet till
området utanför,
c) majs inte skördas under den period vars inledningsdatum
och avslutningsdatum det år då den skadliga organismen
uppträdde skall baseras på organismens biologiska förutsättningar, mängden organismer som fångats och väderleksförhållandena i den berörda medlemsstaten, för att säkerställa
att organismen inte sprids,
d) växtföljd sker i majsfältet och att majs endast odlas en gång
under tre på varandra följande år, eller att majs inte odlas
på hela fokusområdet under två år efter det sista året då
organismen fångats,
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e) lämplig behandling på majsfält företas ända till slutet av
äggläggningsperioden mot organismen under det år då den
uppträder och året därefter,
f) jordbruksmaskiner som använts på majsfält rengörs grundligt från jord och smuts innan de lämnar området,
g) självsådda majsplantor avlägsnas från andra fält än majsfält.
3. Utöver bestämmelserna i punkt 1 skall medlemsstaterna, i
fråga om säkerhetsområdet, säkerställa att åtminstone
a) växtföljd sker och att majs endast odlas en gång under två
på varandra följande år, eller
b) lämplig behandling på majsfält företas mot organismen
under det år då den uppträder och året därefter.
4. Förutom bestämmelserna i punkt 1 får medlemsstaterna
föreskriva växtföljd i buffertzonen och att majs endast odlas en
gång under två på varandra följande år.
Artikel 5
Medlemsstaterna skall före den 31 december varje år till
kommissionen och de övriga medlemsstaterna sända information om
— de områden som avses i artikel 3.5,
— de fastställda datumen med motivering enligt artikel 4.2 a
och 4.2 c,
— vilken behandling med insektsbekämpningsmedel som
företagits enligt artikel 4.2 e och 4.3 b.
Artikel 6
Medlemsstaterna skall senast den 1 december 2003 anpassa de
åtgärder de har vidtagit för att förebygga spridning av organismen på ett sådant sätt att åtgärderna stämmer överens med
detta beslut, och de skall genast informera kommissionen om
dessa anpassade åtgärder.
Artikel 7
Medlemsstaterna skall se över tillämpningen av detta beslut
senast den 28 februari 2005 och senast den 28 februari varje
år efter detta.
Artikel 8
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 24 oktober 2003.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen

