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(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2059/2003
av den 17 november 2003
om ändring av förordning nr 79/65/EEG om upprättandet av ett informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i jordbruksföretag inom Europeiska ekonomiska gemenskapen
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 37.2 tredje stycket i detta,
Artikel 1
med beaktande av kommissionens förslag,
Förordning nr 79/65/EEG ändras på följande sätt:
med beaktande av Europaparlamentets yttrande ( ),
1

1. Följande artikel skall läggas till i kapitel I:
med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),
efter att ha hört Regionkommittén, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

(4)

Det informationssystem som inrättas genom rådets
förordning nr 79/65/EEG (3) ger kommissionen objektiv
och relevant information om den gemensamma jordbrukspolitiken.
För att underlätta förvaltningen bör kommissionen ges
befogenhet att ändra förteckningen över medlemsstaternas områden i bilagan till förordning nr 79/65/EEG,
på medlemsstaternas begäran.
Informationssystemet är ett användbart verktyg som gör
det möjligt för gemenskapen att utveckla detta tillvägagångssätt, och det är därför till nytta både för medlemsstaterna och gemenskapen. Kostnaderna för de datasystem som ligger till grund för informationssystemet
samt för studier av andra delar av systemet och verksamhet för utveckling i detta hänseende bör därför
berättiga till gemenskapsstöd.

”Artikel 2a
På en medlemsstats begäran skall områdesförteckningen
ändras i enlighet med förfarandet i artikel 19, under
förutsättning att begäran avser medlemsstatens egna
områden.”
2. Artikel 22.1 skall ersättas med följande:
”1.
De anslag som skall ingå i Europeiska unionens
allmänna budget, i kommissionens avsnitt, skall omfatta
följande:
a) Kostnader för informationssystemet som avser avgifter
till bokföringsbyråer för deras uppdrag enligt artiklarna 9
och 14.
b) Alla kostnader för kommissionens datasystem för mottagande, kontroll, bearbetning och analys av bokföringsuppgifter från medlemsstaterna.
Kostnaderna i punkt b skall, där så är lämpligt, innefatta
kostnader för att sprida resultat samt kostnader för studier
av andra aspekter av informationssystemet och utvecklingen
av dessa.”

Förordning nr 79/65/EEG bör således ändras.
Artikel 2

(1) Yttrandet avgivet den 9 oktober 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT).
(2) Yttrandet avgivet den 29 oktober 2003 (ännu ej offentliggjort i
EUT).
(3) EGT 109, 23.6.1965, s. 1859/65. Förordningen senast ändrad
genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

Denna förordning träder i kraft den sjunde 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 17 november 2003.
På rådets vägnar
G. ALEMANNO

Ordförande
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2060/2003
av den 24 november 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 november 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 24 november 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 november 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
096
204
999

75,5
54,2
46,7
58,8

0707 00 05

052
220
999

47,2
139,2
93,2

0709 90 70

052
204
999

113,8
46,2
80,0

0805 20 10

204
999

57,2
57,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

052
388
464
999

69,6
57,8
140,7
89,4

0805 50 10

052
388
400
528
600
999

74,0
49,1
46,9
81,9
72,8
64,9

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
064
388
400
404
720
800
999

41,2
48,3
87,1
93,6
92,7
66,4
131,2
80,1

0808 20 50

052
060
064
400
720
999

109,6
50,7
59,8
75,5
48,4
68,8

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 2061/2003
av den 24 november 2003
om ändring för tredje gången av rådets förordning (EG) nr 1030/2003 om vissa restriktiva åtgärder
med avseende på Liberia
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1030/2003 av den
16 juni 2003 om vissa restriktiva åtgärder med avseende på
Liberia (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1891/
2003 (2), särskilt artikel 3 a i denna, och
med beaktande av följande:
(1)

I bilaga I till förordning (EG) nr 1030/2003 förtecknas
de behöriga myndigheter genom vilka undantag från de
åtgärder som införs genom den förordningen skall
utverkas.

(2)

Finland och Sverige har begärt att ytterligare myndigheter skall läggas till i den förteckningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilaga I till förordning (EG) nr 1030/2003 skall ändras i
enlighet med bilagan till den här förordningen.
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 24 november 2003.
På kommissionens vägnar
Christopher PATTEN

Ledamot av kommissionen

(1) EUT L 150, 18.6.2003, s. 1.
(2) EUT L 278, 29.10.2003, s. 31.
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BILAGA
Bilaga I till förordning (EG) nr 1030/2003 skall ändras på följande sätt:
1) Adressuppgifterna under rubriken ”Finland” skall ersättas med följande:
”Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
PL/PB 176
FIN-00161 Helsinki/Helsingfors
Tfn (358-9) 16 05 59 00
Fax (358-9) 16 05 57 07
Puolustusministeriö/Försvarsministeriet
Eteläinen Makasiinikatu 8
FIN-00131 Helsinki/Helsingfors
PL/PB 31
Tfn (358-9) 16 08 81 28
Fax (358-9) 16 08 81 11”
2) Adressuppgifterna under rubriken ”Sverige” skall ersättas med följande:
”— När det gäller artikel 1.2 a
Inspektionen för strategiska produkter (ISP)
Box 70 252
S-107 22 Stockholm
Tfn (46-8) 406 31 00
Fax (46-8) 20 31 00
— När det gäller artikel 1.2 b
Regeringskansliet
Utrikesdepartementet
Rättssekretariatet för EU-frågor
Fredsgatan 6
S-103 39 Stockholm
Tfn (46-8) 405 10 00
Fax (46-8) 723 11 76”.

25.11.2003
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2062/2003
av den 24 november 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 den
20 december 2003 om genomförande av Kimberleyprocessens
certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter (1), senast ändrad genom kommissionens förordning
(EG) nr 1880/2003 (2), särskilt artikel 20 i denna, och

(2)

Ordförandeskapet i Kimberleyprocessens certifieringssystem har genom ordförandens tillkännagivande av den
7 november 2003 tillhandahållit en uppdaterad förteckning över de deltagande parterna i systemet. Uppdateringen av förteckningen innebär att Brasilien, Ghana,
Rumänien och Togo införs som deltagande parter. Bilaga
II bör därför ändras i enlighet därmed.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

av följande skäl:
(1)

(3)

Enligt artikel 20 i förordning (EG) nr 2368/2002 får
kommissionen ändra förteckningen i bilaga II över de
deltagande parterna i Kimberleyprocessens certifieringssystem och de behöriga myndigheter som dessa utsett
att utfärda och validera certifikaten.
Slovenien har bett kommissionen ändra de uppgifter
som införts rörande landets behöriga myndighet.

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 7 november 2003.

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

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 358, 31.12.2002, s. 28.
(2) EUT L 275, 25.10.2003, s. 26.
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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

KANADA
— 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
— 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

VITRYSSLAND
Department of Finance
Sovetskaja Str., 7
220010 Minsk
Vitryssland

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

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

BRASILIEN
Ministry of Mines and Energy
Esplanada dos Ministérios - Bloco ’U’ – 3° andar
70065-900 Brasilia-DF
Brasilien

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

HONGKONG, särskild administrativ region i Folkrepubliken Kina
BULGARIEN
Ministry of Economy
Multilateral Trade and Economic Policy and Regional Cooperation
Directorate
12, Al. Batenberg str.
1000 Sofia
Bulgarien

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

25.11.2003
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DEMOKRATISKA REPUBLIKEN KONGO

INDIEN

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

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

REPUBLIKEN KONGO
Directorate General — Mines and Geology
Brazzaville
Republiken Kongo

Ministry of Industry and Trade
P.O. Box 3007
52130 Ramat Gan
Israel
JAPAN

ELFENBENSKUSTEN
Ministry of Mines and Energy
BP V 91
Abidjan
Elfenbenskusten

KROATIEN
Ministry of Economy
Zagreb
Kroatien

EUROPEISKA GEMENSKAPEN
European Commission
DG External Relations A/2
B-1049 Bryssel

GHANA
Precious Minerals Marketing Company (Ltd)
Diamond House
Kinbu Road
PO Box M. 108
Accra
Ghana

GUINEA
Ministry of Mines and Geology
BP 2696
Conakry
Guinea

GUYANA
Geology and Mines Commission
PO Box 1028
Upper Brickdam
Stabroek
Georgetown
Guyana

— United Nations Policy Division
Foreign Policy Bureau
Ministry of Foreign Affairs
2-11-1, Shibakoen Minato-ku
105-8519 Tokyo
Japan
— Mineral and Natural Resources Division
Agency for Natural Resources and Energy
Ministry of Economy, Trade and Industry
1-3-1 Kasumigaseki Chiyoda-ku
100-8901 Tokyo
Japan
REPUBLIKEN KOREA
— UN Division
Ministry of Foreign Affairs and Trade
Government Complex Building
77 Sejong-ro, Jongro-gu
Seoul
Sydkorea
— 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
LIBANON
Ministry of Industry and Trade
Beirut
Libanon
LESOTHO
Commission of Mines and Geology
PO Box 750
Maseru 100
Lesotho

UNGERN

MALAYSIA

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

L 308/9
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MAURITIUS

SRI LANKA

Ministry of Commerce and Co-operatives
Import Division
2nd Floor, Anglo-Mauritius House
Intendance Street
Port Louis
Mauritius

Trade Information Service
Sri Lanka Export Development Board
42 Nawam Mawatha
Colombo 2
Sri Lanka

25.11.2003

SCHWEIZ
NAMIBIA
Diamond Commission
Ministry of Mines and Energy
Private Bag 13297
Windhoek
Namibia

State Secretariat for Economic Affairs
Export Control Policy and Sanctions
Effingerstrasse 1
3003 Bern
Schweiz
TAIWAN, PENGHU, KINMEN OCH MATSU, separat tullområde

POLEN
Ministry of Economy, Labour and Social Policy
Plac Trzech Krzyzy 3/5
00-507 Warszawa
Polen

RUMÄNIEN
National Authority for Consumer Protection
Strada Georges Clemenceau Nr. 5, sectorul 1
Bucharest
Rumänien

RYSKA FEDERATIONEN
Gokhran of Russia
14, 1812 Goda st.
121170 Moskva
Ryssland

Import and Export office
Licensing and Administration
Board of Foreign Trade
Taiwan
TANZANIA
Commission for Minerals
Ministry of Energy and Minerals
Box 2000
Dar es Salaam
Tanzania
THAILAND
Ministry of Commerce
Department of Foreign Trade
44/100 Thanon Sanam Bin Nam-Nonthaburi
Muang District
Nonthaburi 11000
Thailand
TOGO

SIERRA LEONE
Ministry of Mineral Resources
Youyi Building
Brookfields
Freetown
Sierra Leone

SLOVENIEN
Ministry of the Finance
Customs Office Ljubljana
Branch Airport Brnik
Zgornji Brnik 130 D
4210 Brnik Aerodrom
Slovenien

Directorate General — Mines and Geology
BP 356
216, Avenue Sarakawa
Lomé
Togo
UKRAINA
— Ministry of Finance
State Gemological Center
Degtyarivska St. 38-44
Kiev
04119 Ukraina
— International Department
Diamond Factory ’Kristall’
600 Letiya Street 21
21100 Vinnitsa
Ukraina

SYDAFRIKA

FÖRENADE ARABEMIRATEN

South African Diamond Board
240 Commissioner Street
Johannesburg
Sydafrika

Dubai Metals and Commodities Centre
Box 63
Dubai
Förenade arabemiraten

25.11.2003
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AMERIKAS FÖRENTA STATER

VIETNAM

U.S. Department of State
2201 C St., N.W.
Washington D.C.
Förenta staterna

Export-Import Management Departement
Ministry of Trade of Vietnam
31 Trang Tien
Hanoi 10000
Vietnam

VENEZUELA
Ministry of Energy and Mines
Apartado Postal No. 61536 Chacao
Caracas 1006
Av. Libertadores, Edif. PDVSA, Pent House B
La Campina — Caraca
Venezuela

ZIMBABWE
Principal Minerals Development Office
Ministry of Mines and Mining Development
Private Bag 7709, Causeway
Harare
Zimbabwe”
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2063/2003
av den 24 november 2003
om upphörande av fiske efter blåvitling med fartyg under svensk flagg
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

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

(2)

(3)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

av följande skäl:
(1)

som för svensk flagg eller som är registrerade i Sverige
uppnått den tilldelade kvoten för år 2003. Sverige har
förbjudit fiske av detta bestånd från och med den 31
oktober 2003. Det är därför lämpligt att utgå från detta
datum.

I rådets förordning (EG) nr 2341/2002 av den 20
december 2002 om fastställande för år 2003 av
fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa
fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens
vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där
fångstbegränsningar krävs (3), senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) 1754/2003 (4), föreskrivs kvoter för blåvitling för år 2003.
För att säkerställa att bestämmelserna följs när det gäller
de kvantitativa begränsningarna för fångster av bestånd
som omfattas av kvoter, bör kommissionen fastställa
datum för när fartyg under en viss medlemsstats flagg
skall anses ha uttömt den tilldelade kvoten.
Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har
de fångster av blåvitling i farvattnen i ICES-område II a
(gemenskapsvatten) och Nordsjön, som gjorts av fartyg

Fångster av blåvitling i farvattnen i ICES-område II a (gemenskapsvatten) och Nordsjön, som gjorts av fartyg som för svensk
flagg eller som är registrerade i Sverige skall anses ha uttömt
den kvot som tilldelats Sverige för år 2003.
Fiske efter blåvitling i farvattnen i ICES-område II a (gemenskapsvatten) och Nordsjön, som görs av fartyg som för svensk
flagg eller som är registrerade i Sverige skall vara förbjudet,
liksom behållande ombord, omlastning och landning av sådant
bestånd som fångats av dessa fartyg efter denna förordnings
tillämpningsdatum.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 31 oktober 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 24 november 2003.
På kommissionens vägnar
Jörgen HOLMQUIST

Generaldirektör för fiske

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

EGT L 261, 20.10.1993, s. 1.
EUT L 122, 16.5.2003, s. 1.
EGT L 356, 31.12.2002, s. 12.
EUT L 252, 4.10.2003, s. 1.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2064/2003
av den 24 november 2003
om fastställande av gemenskapens producent- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blommor med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko
samt Västbanken och Gazaremsan
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 4088/87 av den
21 december 1987 om fastställande av villkoren för tillämpning av förmånstullar på import av vissa blommor med
ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt i
Västbanken och Gazaremsan (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1300/97 (2), särskilt artikel 5.2 a i denna, och
av följande skäl:
Enligt artikel 2.2 och artikel 3 i ovan nämnda förordning (EEG)
nr 4088/87 skall gemenskapens import- och producentpriser
fastställas var fjortonde dag för storblommiga nejlikor (standard), elegancenejlikor (spray), storblommiga rosor och
småblommiga rosor och de skall tillämpas två veckor i taget.
Enligt artikel 1b i kommissionens förordning (EEG) nr 700/88
av den 17 mars 1988 om vissa tillämpningsföreskrifter för
systemet för import till gemenskapen av vissa blomsterprodukter med ursprung i Cypern, Israel och Jordanien samt i

Västbanken och Gazaremsan (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2062/97 (4), skall dessa priser för tvåveckorsperioder fastställas på grundval av viktade uppgifter som lämnas
av medlemsstaterna. Det är viktigt att dessa fastställs utan
dröjsmål för att tillämpliga tullar skall kunna fastställas. Det är
därför lämpligt att föreskriva att denna förordning omedelbart
träder i kraft.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De producent- och importpriser i gemenskapen för storblommiga nejlikor (standard), elegancenejlikor (spray), storblommiga
rosor och småblommiga rosor som avses i artikel 1b i förordning (EEG) nr 700/88 för en tvåveckorsperiod fastställs i
bilagan.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 25 november 2003.
Den skall tillämpas från den 26 november till den 9 december
2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 24 november 2003.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

(1) EGT L 382, 31.12.1987, s. 22.
(2) EGT L 177, 5.7.1997, s. 1.

(3) EGT L 72, 18.3.1988, s. 16.
(4) EGT L 289, 22.10.1997, s. 1.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 24 november 2003 om fastställande av gemenskapens producent- och
importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blommor med ursprung i
Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt Västbanken och Gazaremsan
(euro per 100 enheter)
Period: den 26 november till den 9 december 2003
Storblommiga nejlikor
(standard)

Elegancenejlikor
(spray)

Storblommiga rosor

Småblommiga rosor

14,87

13,65

28,72

13,56

Storblommiga nejlikor
(standard)

Elegancenejlikor
(spray)

Storblommiga rosor

Småblommiga rosor

6,67

—

9,82

7,61

Marocko

—

—

—

—

Cypern

—

—

—

—

Jordanien

—

—

—

—

6,84

—

—

—

Gemenskapens producentpris

Gemenskapens importpris

Israel

Västbanken och
Gazaremsan

25.11.2003

Europeiska unionens officiella tidning

SV

L 308/15

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2003/89/EG
av den 10 november 2003
om ändring av direktiv 2000/13/EG när det gäller uppgifter om ingredienser i livsmedel
(Text av betydelse för EES)
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR
ANTAGIT DETTA DIREKTIV

(5)

Nämnda kommitté har bekräftat att komjölk, frukt,
baljväxter (särskilt jordnötter och sojabönor), ägg,
kräftdjur, nötter, fisk, grönsaker (selleri och andra ur
familjen flockblomstriga växter), vete och andra sädesslag är de vanligaste födoämnesallergenen.

(6)

De vanligaste födoämnesallergenen ingår i många olika
beredda livsmedel.

(7)

Nämnda kommitté har också noterat att livsmedelstillsatser kan orsaka oönskade reaktioner och att det ofta är
svårt att undvika livsmedelstillsatser eftersom de inte
alltid anges på märkningen.

(8)

Det är nödvändigt att de allergiframkallande tillsatser,
processhjälpmedel och andra ämnen som omfattas av
artikel 6.4 a i direktiv 2000/13/EG omfattas av
märkningsreglerna för att ge korrekt information till de
konsumenter som lider av livsmedelsallergi.

(9)

Även om märkningen, som är riktad till konsumenterna
i allmänhet, inte bör ses som den enda informationskällan och därmed överta sjukvårdens roll, är det ändå
lämpligt att så långt som möjligt hjälpa de konsumenter
som lider av allergier eller överkänslighet genom att ge
dem mer fullständiga uppgifter om produkternas
sammansättning.

(10)

Förteckningen över allergiframkallande ämnen bör
omfatta de livsmedel, ingredienser och andra ämnen
som är kända för att orsaka överkänslighet.

(11)

För att bättre kunna informera alla konsumenter och
skydda hälsan hos vissa av dem bör alla ingredienser och
andra ämnen som ingår i livsmedel obligatoriskt anges i
ingrediensförteckningen. När det gäller alkoholhaltiga
drycker bör det vara obligatoriskt att inkludera alla allergiframkallande ämnen som ingår i drycken i fråga i
märkningen.

(12)

För att ta hänsyn till de tekniska svårigheterna vid livsmedelsframställning är det nödvändigt att tillåta en
större flexibilitet när det gäller att förteckna sådana
ingredienser och andra ämnen som används i mycket
små mängder.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 95 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag (1),
med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),
3

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

För att uppnå en hög nivå på skyddet av konsumenternas hälsa och garantera dem rätten till information
bör det säkerställas att konsumenterna får ändamålsenlig
information om livsmedel, bland annat genom att samtliga ingredienser framgår av märkningen.

(2)

Enligt artikel 6 i Europaparlamentets och rådets direktiv
2000/13/EG av den 20 mars 2000 om tillnärmning av
medlemsstaternas lagstiftning om märkning och presentation av livsmedel (4) samt om reklam för livsmedel
behöver vissa ämnen inte anges i ingrediensförteckningen.

(3)

När vissa ingredienser eller andra ämnen används i livsmedelsproduktionen och fortfarande finns kvar, orsakar
de allergier eller överkänslighet hos konsumenterna, och
vissa av dessa allergier eller överkänsligheter utgör en
hälsorisk för de berörda personerna.

(4)

Vetenskapliga kommittén för livsmedel, inrättad genom
artikel 1 i kommissionens beslut 97/579/EG (5) har
konstaterat att födoämnesallergier är så vanligt förekommande att de påverkar många människors liv, eftersom
de förorsakar såväl lindriga som potentiellt livshotande
tillstånd.

(1) EGT C 332 E, 27.11.2001, s. 257 och EGT C 331 E, 31.12.2002, s.
188.
(2) EGT C 80, 3.4.2002, s. 35.
(3) Europaparlamentets yttrande av den 11 juni 2002 (ännu ej offentliggjort i EGT), rådets gemensamma ståndpunkt av den 20 februari
2003 (EUT C 102 E, 29.4.2003, s. 16) och Europaparlamentets
ståndpunkt av den 2 juli 2003 (ännu ej offentliggjord i EUT). Rådets
beslut av den 22 september 2003.
(4) EGT L 109, 6.5.2000, s. 29. Direktivet ändrat genom kommissionens direktiv 2001/101/EG (EGT L 310, 28.11.2001, s. 19).
(5) EGT L 237, 28.8.1997, s. 18. Beslutet ändrat genom beslut 2000/
443/EG (EGT L 179, 18.7.2000, s. 13).
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För att kunna följa med i den vetenskapliga utvecklingen
och framstegen i fråga om de tekniska möjligheterna att
upphäva ingrediensernas och de andra ämnenas allergiframkallande förmåga och för att skydda konsumenterna
mot nya allergiframkallande ämnen i livsmedel och
undvika onödiga märkningsskyldigheter, är det viktigt
att listan med ingredienser kan ses över snabbt, vid
behov genom att vissa ingredienser eller ämnen inkluderas eller stryks. Översynen bör grunda sig på vetenskapliga kriterier fastställda av Europeiska myndigheten
för livsmedelssäkerhet, inrättad genom förordning (EG)
nr 178/2002 (1), och ske i form av en teknisk genomförandeåtgärd, och för att förenkla och påskynda förfarandet bör det anförtros kommissionen att besluta om
sådana åtgärder. Kommissionen bör dessutom vid behov
utarbeta tekniska riktlinjer för tolkningen av bilaga IIIa.
Direktiv 2000/13/EG bör därför ändras i enlighet med
detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Direktiv 2000/13/EG ändras på följande sätt:
1. Artikel 6 skall ändras på följande sätt:

25.11.2003

b) Vad gäller de produkter som avses i artikel 2.1 i
rådets förordning (EEG) nr 1601/91 av den 10 juni
1991 om allmänna bestämmelser för definition,
beskrivning och presentation av aromatiserade viner,
aromatiserade vinbaserade drycker och aromatiserade
drinkar baserade på vinprodukter (**), i enlighet med
förfarandet i artikel 13 i den förordningen.
c) Vad gäller de produkter som avses i artikel 1.2 i
rådets förordning (EEG) nr 1576/89 av den 29 maj
1989 om allmänna bestämmelser för definition,
beskrivning och presentation av spritdrycker (***), i
enlighet med förfarandet i artikel 14 i den förordningen.
d) Vad gäller övriga produkter i enlighet med förfarandet
i artikel 20.2 i detta direktiv.
(*) EGT L 179, 14.7.1999, s. 1. Förordningen senast
ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr
1795/2003 (EUT L 262, 14.10.2003, s. 13).
(**) EGT L 149, 14.6.1991, s. 1. Förordningen senast
ändrad genom Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 2061/96 (EGT L 277,
30.10.1996, s. 1).
(***) EGT L 160, 12.6.1989, s. 1. Förordningen senast
ändrad genom Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 3378/94 (EGT L 366,
31.12.1994, s. 1).”
c) Följande led skall läggas till i punkt 4 c:
”iv) ämnen som inte är tillsatser men som används på
samma sätt och med samma syfte som processhjälpmedel och som fortfarande finns kvar i den färdiga
produkten, om än i annan form.”

a) Punkt 1 skall ersättas med följande:
”1.
Ingredienser skall anges i enlighet med denna
artikel och bilagorna I, II, III och IIIa.”
b) Följande punkt skall införas:
”3a.
Utan att det påverkar tillämpningen av de regler
för hur ingredienser skall anges som skall fastställas
enligt punkt 3 skall varje ingrediens enligt definitionen i
punkt 4 a som förtecknas i bilaga IIIa framgå av
märkningen när den ingår i drycker som avses i punkt 3.
Dessa uppgifter skall omfatta ordet ’innehåller’ följt av
namnet på den eller de berörda ingredienserna. Uppgifterna behöver dock inte anges om ingrediensen redan
med sitt specifika namn ingår i ingrediensförteckningen
eller i dryckens varubeteckning.
Om det är nödvändigt kan närmare bestämmelser för
presentationen av de uppgifter som avses i första stycket
antas i enlighet med följande förfaranden:
a) Vad gäller de produkter som avses i artikel 1.2 i
rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj
1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (*), i enlighet med förfarandet i artikel
75 i den förordningen.
(1) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning
(EG) nr 1642/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 4).

d) I punkt 5 skall andra stycket ändras på följande sätt:
i) Den fjärde strecksatsen skall ersättas med följande:
”— När frukt, grönsaker eller svamp, varav ingen
påtagligt dominerar med hänsyn till vikt och
vilka används i proportioner som kan tänkas
variera, används blandade som ingredienser i ett
livsmedel, får de grupperas tillsammans i ingrediensförteckningen under beteckningen ’frukt’,
’grönsaker’ eller ’svamp’ följt av uttrycket ’i varierande proportion’, omedelbart följt av en uppräkning av de frukter, grönsaker eller svampar som
ingår; i sådana fall skall blandningen anges i
ingrediensförteckningen i enlighet med första
stycket på grundval av den samlade vikten av de
frukter, grönsaker och svampar som ingår.”
ii) Följande strecksatser skall läggas till:
”— Ingredienser som utgör mindre än 2 % av den
färdiga varan får anges i en annan ordningsföljd
efter de övriga ingredienserna.
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— När ingredienser som är av liknande slag eller
inbördes utbytbara kan komma att användas vid
tillverkningen eller beredningen av ett livsmedel
utan att dess sammansättning, natur eller uppfattade värde ändras och om de utgör mindre än
2 % av den färdiga varan, får dessa ingredienser
anges i ingrediensförteckningen med uttrycket
’innehåller... och/eller...’ i de fall där minst en av
högst två ingredienser ingår i den färdiga varan.
Denna bestämmelse skall inte tillämpas på tillsatser eller på de ingredienser som förtecknas i
bilaga IIIa.”
e) Punkt 8 andra stycket skall ersättas med följande:
”Den uppräkning som avses i första stycket skall inte
vara obligatorisk i följande fall:
a) Om sammansättningen av den sammansatta ingrediensen är fastställd i gällande gemenskapslagstiftning,
och förutsatt att den sammansatta ingrediensen utgör
mindre än 2 % av den färdiga varan; denna
bestämmelse skall dock inte gälla i fråga om tillsatser,
såvida inte annat följer av punkt 4 c.
b) För sammansatta ingredienser som består av blandningar av kryddor och/eller örtkryddor som utgör
mindre än 2 % av den färdiga varan, med undantag
av tillsatser, om inte annat följer av punkt 4 c.
c) Om den sammansatta ingrediensen är ett livsmedel
för vilket någon ingrediensförteckning inte krävs
enligt gemenskapslagstiftningen.”
f) Följande punkter skall läggas till:
”10. Trots vad som sägs i punkt 2, punkt 6 andra
stycket och punkt 8 andra stycket skall varje ingrediens
som används vid tillverkningen av ett livsmedel och som
fortfarande finns kvar i den färdiga varan, om än i annan
form, och som förtecknas i bilaga IIIa, eller som härrör
från en ingrediens som förtecknas i bilaga IIIa, anges i
märkningen med en tydlig hänvisning till namnet på
denna ingrediens.

De uppgifter som avses i första stycket behöver dock inte
anges om det namn under vilket livsmedlet säljs innehåller en tydlig hänvisning till ingrediensen i fråga.

Trots vad som sägs i punkt 4 c ii, iii och iv skall varje
ämne som används vid tillverkningen av ett livsmedel
och som fortfarande finns kvar i den färdiga varan, om
än i annan form, och som härrör från en ingrediens som
förtecknas i bilaga IIIa betraktas som ingrediens och
anges i märkningen med en tydlig hänvisning till namnet
på den ingrediens som det härrör från.

11. Förteckningen i bilaga IIIa skall omprövas systematiskt och, vid behov, uppdateras på grundval av de
senaste vetenskapliga rönen. Den första omprövningen
skall äga rum senast den 25 november 2005.

L 308/17

En uppdatering kan också innebära att ingredienser
stryks ur bilaga IIIa om det vetenskapligt har bevisats att
de inte kan förorsaka negativa reaktioner. För detta
ändamål får kommissionen till och med den 25 augusti
2004 informeras om de studier som för närvarande
pågår i syfte att klargöra huruvida ingredienser eller
ämnen, vilka härrör från ingredienser i bilaga IIIa, under
vissa omständigheter inte kan förmodas förorsaka negativa reaktioner. Kommissionen skall senast den 25
november 2004, efter samråd med Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, anta en förteckning över
sådana ingredienser eller ämnen som därför skall tas bort
från bilaga IIIa i väntan på slutresultaten från de anmälda
studierna eller senast till och med den 25 november
2007.
Utan att det påverkar tillämpningen av det andra stycket
får bilaga IIIa ändras i enlighet med förfarandet i artikel
20.2, efter det att Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har yttrat sig på grundval av artikel 29 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/
2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer
och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om
förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (*).
Om det är nödvändigt kan tekniska riktlinjer utfärdas för
tolkningen av förteckningen i bilaga IIIa, i enlighet med
förfarandet i artikel 20.2.
(*) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1. Förordningen ändrad
genom förordning (EG) nr 1642/2003 (EUT L 245,
29.9.2003, s. 4).”
2. I artikel 19 andra stycket skall orden ”Ständiga livsmedelskommittén, inrättad genom rådets beslut 69/414/EEG”
ersättas med ”Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och
djurhälsa, inrättad genom förordning (EG) nr 178/2002”.
3. Fotnoten ”EGT L 291, 29.11.1969, s. 9” skall utgå.
4. I artikel 20.1 skall orden ”en kommitté” ersättas med
”Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa”.
5. I bilaga I skall beteckningarna ”Kanderad frukt” och
”Grönsaker” samt tillhörande definitioner utgå.
6. Den text som finns i bilagan till detta direktiv skall införas
som bilaga IIIa.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall senast den 25 november 2004 sätta
i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är
nödvändiga för att
— tillåta handel med produkter som överensstämmer med
detta direktiv från och med den 25 november 2004,
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— förbjuda handel med produkter som inte överensstämmer
med detta direktiv från och med den 25 november 2005;
dock får handel med produkter som inte överensstämmer
med detta direktiv och som har släppts ut på marknaden
eller märkts före detta datum fortsätta till dess att lagren
tömts.

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

De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

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.

Utfärdat i Bryssel den 10 november 2003.

Artikel 3

Artikel 4

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

På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

P. COX

A. MARZANO

Ordförande

Ordförande

BILAGA
”BILAGA IIIa
Ingredienser som avses i artikel 6.3a, 6.10 och 6.11
Spannmål som innehåller gluten (dvs. vete, råg, korn, havre, spält, kamut eller hybridiserade sorter därav) och spannmålsprodukter
Kräftdjur och produkter därav
Ägg och produkter därav
Fisk och produkter därav
Jordnötter och produkter därav
Sojabönor och produkter därav
Mjölk och produkter därav (inklusive laktos)
Nötter, dvs. mandel (Amygdalus communis L.), hasselnöt (Corylus avellana), valnöt (Juglans regia), cashewnöt (Anacardium
occidentale), pekannöt (Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch), paranöt (Bertholletia excelsa), pistaschmandel (Pistacia vera),
makadamianöt och Queenslandsnöt (Macadamia ternifolia) samt produkter därav
Selleri och produkter därav
Senap och produkter därav
Sesamfrön och produkter därav
Svaveldioxid och sulfit i koncentrationer på mer än 10 mg/kg eller 10 mg/liter uttryckt som SO2.”
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II
(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

RÅDET

RÅDETS BESLUT
av den 17 november 2003
om utnämning av en spansk suppleant i Regionkommittén
(2003/815/EG)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 263 i detta,
med beaktande av den spanska regeringens förslag, och
av följande skäl:
(1)

Rådet fattade den 22 januari 2002 beslut 2002/60/EG (1) om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén.

(2)

En plats som suppleant i Regionkommittén har blivit ledig till följd av att Adela BARRERO FLÓREZ
mandat löpt ut, vilket meddelades rådet den 27 oktober 2003.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel
Darío DÍAZ ALVAREZ, Director General de Relaciones Exteriores y Asuntos Europeos, Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, utnämns till suppleant i Regionkommittén som ersättare för Adela
BARRERO FLÓREZ under återstoden av dennas mandatperiod, dvs. till och med den 25 januari 2006.

Utfärdat i Bryssel den 17 november 2003.
På rådets vägnar
F. FRATTINI

Ordförande

(1) EGT L 24, 26.1.2002, s. 38.
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RÅDETS BESLUT
av den 17 november 2003
om utnämning av en tysk ledamot i Regionkommittén
(2003/816/EG)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 263 i detta,
med beaktande av den tyska regeringens förslag, och
av följande skäl:
(1)

Rådet antog den 22 januari 2002 beslut 2002/60/EG (1) om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén.

(2)

En plats som ordinarie ledamot i Regionkommittén har blivit ledig till följd av Reinhold BOCKLETS
avgång, vilket meddelades rådet den 6 november 2003.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel
Till ordinarie ledamot i Regionkommittén utnämns Eberhard SINNER, Staatsminister in der Bayerischen
Staatskanzlei für Europaangelegenheiten und regionale Beziehungen, som ersättare för Reinhold BOCKLET
under återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 25 januari 2006.

Utfärdat i Bryssel den 17 november 2003.
På rådets vägnar
F. FRATTINI

Ordförande

(1) EGT L 24, 26.1.2002, s. 38.
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RÅDETS BESLUT
av den 17 november 2003
om utnämning av en tysk ordinarie ledamot och en tysk suppleant i Regionkommittén
(2003/817/EG)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 263 i detta,
med beaktande av den tyska regeringens förslag, och
av följande skäl:
(1)

Rådet fattade den 22 januari 2002 beslut 2002/60/EG (1) om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén.

(2)

En plats som ordinarie ledamot i Regionkommittén har blivit ledig till följd av att Erwin TEUFEL har
avgått, vilket meddelades rådet den 10 november 2003, och en plats som suppleant har blivit ledig
till följd av att Peter STRAUB föreslås som ordinarie ledamot.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel
a) Peter STRAUB utnämns till ordinarie ledamot i Regionkommittén som ersättare för Erwin TEUFEL,
b) Erwin TEUFEL utnämns till suppleant i Regionkommittén som ersättare för Peter STRAUB,
under återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 25 januari 2006.

Utfärdat i Bryssel den 17 november 2003.
På rådets vägnar
F. FRATTINI

Ordförande

(1) EGT L 24, 26.1.2002, s. 38.
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RÅDETS BESLUT
av den 17 november 2003
om utnämning av en italiensk ordinarie ledamot i Regionkommittén
(2003/818/EG)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 263 i detta,
med beaktande av den italienska regeringens förslag, och
av följande skäl:
(1)

Rådet fattade den 22 januari 2002 beslut 2002/60/EG (1) om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén.

(2)

En plats som ordinarie ledamot i Regionkommittén har blivit ledig till följd av att Diego VIERIN
avgått, vilket meddelats rådet den 11 november 2003.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel
Luciano CAVERI, Assessore al Turismo, Sport, Commercio, Trasporti ed Affari Europei della Regione Valle
d'Aosta, utnämns till ordinarie ledamot i Regionkommittén som ersättare för Diego VIERIN under återstoden av dennes mandatperiod, dvs. till och med den 25 januari 2006.

Utfärdat i Bryssel den 17 november 2003.
På rådets vägnar
F. FRATTINI

Ordförande

(1) EGT L 24, 26.1.2002, s. 38.
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KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUT
av den 19 november 2003
om förlängningav beslut 1999/815/EG om åtgärder för att förbjuda utsläppandet på marknaden av
leksaker och barnavårdsartiklar som är avsedda att stoppas i munnen av barn under tre års ålder,
tillverkade i mjuk PVC-plast som innehåller vissa ftalater
[delgivet med nr K(2003) 4295]
(Text av betydelse för EES)

(2003/819/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

förordning (EEG) nr 793/93 av den 23 mars 1993 om
bedömning och kontroll av risker med existerande
ämnen (4) har ägt rum. Ytterligare arbete är emellertid
nödvändigt inom detta område för att söka lösa vissa
väsentliga återstående problem.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 92/59/EEG av den 29 juni
1992 om allmän produktsäkerhet (1), särskilt artikel 11.2 i
detta, och

(5)

I väntan på en lösning av de återstående frågorna och
för att säkerställa syftena med beslut 1999/815/EG och
dess förlängningar är det därför nödvändigt att behålla
förbudet att släppa ut de berörda produkterna på marknaden.

(6)

Vissa medlemsstater har införlivat beslut 1999/815/EG
genom åtgärder som är tillämpliga till den 20 november
2003. Det är därför nödvändigt att säkerställa att giltigheten av dessa åtgärder förlängs.

(7)

Det är därför nödvändigt att förlänga giltigheten av
beslut 1999/815/EG för att säkerställa att alla medlemsstater bibehåller det förbud som föreskrivs i beslutet.

(8)

Åtgärderna i detta beslut är förenliga med yttrandet från
Kommittén för brådskande produktsäkerhetsfrågor.

av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

(4)

Kommissionen antog den 7 december 1999 beslut
1999/815/EG (2), senast ändrat genom beslut 2003/610/
EG (3) som grundar sig på artikel 9 i direktiv 92/59/EEG
med krav på medlemsstaterna att förbjuda utsläppandet
på marknaden av leksaker och barnavårdsartiklar som är
avsedda att stoppas i munnen av barn under tre års
ålder, tillverkade i mjuk PVC-plast som innehåller ett
eller flera av ämnena diisononylftalat (DINP), dietylhexylftalat (DEHP), dibutylftalat (DBP), diisodecylftalat
(DIDP), di-n-oktylftalat (DNOP) och butylbensylftalat
(BBP).
Giltighetstiden för beslut 1999/815/EG var begränsad till
tre månader, i enlighet med bestämmelsen i artikel 11.2
i direktiv 92/59/EEG. Giltighetstiden för beslutet skulle
därför löpa ut den 8 mars 2000.
När beslut 1999/815/EG antogs föreskrevs att giltighetstiden, om så krävdes, skulle förlängas. Giltighetstiden för
de åtgärder som antogs enligt beslut 1999/815/EG blev
löpande förlängd med tre månader enligt ett flertal beslut
och skulle därför löpa ut den 20 november 2003.
Viss relevant utveckling i fråga om validering av testmetoder för migrering av ftalater och en omfattande
riskvärdering av dessa ftalat-estrar under rådets

(1) EGT L 228, 11.8.1992, s. 24.
(2) EGT L 315, 9.12.1999, s. 46.
(3) EUT L 210, 20.8.2003, s. 35.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
I artikel 5 i beslut 1999/815/EG skall ”20 november 2003”
ersättas av ”20 februari 2004”.

Artikel 2
Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för
att följa detta beslut inom tio dagar efter dagen för anmälan.
De skall informera kommissionen om detta.
(4) EGT L 84, 5.4.1993, s. 1.
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Artikel 3
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 19 november 2003.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen

25.11.2003
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 20 november 2003
om de korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från och med den 1 februari, 1 mars, 1 april, 1
maj och 1 juni 2003 på löner till tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna som tjänstgör i tredje
land
(2003/820/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i
Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga
anställda i dessa gemenskaper, fastställda genom rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 (1), senast ändrad genom
förordning (EG, EKSG, Euratom) nr 2265/2002 (2), särskilt
artikel 13 andra stycket i bilaga X till denna, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

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

I enlighet med artikel 13 första stycket i bilaga X till
tjänsteföreskrifterna har genom rådets förordning (EG,
EKSG, Euratom) nr 1338/2003 (3) fastställts de korrigeringskoefficienter som med verkan från den 1 januari
2003 skall tillämpas på löner till de tjänstemän som är
placerade i tredje länder och som betalas i det landets
valuta.
I enlighet med artikel 13 andra stycket i bilaga X till
tjänsteföreskrifterna har kommissionen under de senaste
månderna förberett antagande av ett antal sådana korrigeringskoefficienter (4).
Mot bakgrund av de statistiska uppgifter som kommissionen haft tillgång till kan avvikelser i levnadsomkostnader konstateras i förhållande till när korrigeringskoeffi-

EGT L 56, 4.3.1968, s. 1.
EGT L 347, 20.12.2002, s. 1.
EUT L 189, 29.7.2003, s. 1.
EUT L 152, 20.6.2003, s. 84.

cienter senast fastställdes. I vissa tredje länder överstiger
dessa avvikelser 5 % efter det att hänsyn tagits till korrigeringskoefficient och växelkurs. Därför bör vissa korrigeringskoefficienter med verkan från den 1 februari, 1
mars, 1 april, 1 maj och 1 juni 2003 fastställas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel
De korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från den 1
februari, 1 mars, 1 april, 1 maj och 1 juni 2003 på löner som
betalas ut i det lands valuta där personen är placerad förtecknas
i bilagan.
Växelkurserna för beräkningen av dessa ersättningar är de som
gällde vid genomförandet av Europeiska gemenskapernas
allmänna budget månaden innan den som avses i första stycket.

Utfärdat i Bryssel den 20 november 2003.
På kommissionens vägnar
Christopher PATTEN

Ledamot av kommissionen
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BILAGA

Anställningsort

Korrigeringskoefficienter februari
2003

Haiti

72,0

Papua Nya Guinea

68,7

Tjeckien

80,2

Turkiet

83,8

Anställningsort

Angola

Korrigeringskoefficienter mars 2003

115,7

Haiti

70,1

Anställningsort

Korrigeringskoefficienter april 2003

Angola

114,1

Demokratiska republiken Kongo

139,4

Dominikanska republiken

57,8

Haiti

66,8

Sierra Leone

81,4

Venezuela

67,0

Anställningsort

Angola

Korrigeringskoefficienter maj 2003

117,8

Haiti

74,8

Anställningsort

Angola
Bulgarien
Demokratiska republiken Kongo

Korrigeringskoefficienter juni 2003

116,4
72,2
143,9

Etiopien

73,7

Gambia

39,5

Haiti

81,3

Malawi

85,5

Paraguay

59,7

Uruguay

61,8

Venezuela

70,3

25.11.2003
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 21 november 2003
om skyddsnivån för personuppgifter på Guernsey
[delgivet med nr K(2003) 4309]
(Text av betydelse för EES)

(2003/821/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

(5)

Bailiwick of Guernsey är den brittiska kronans besittning
(ingår inte i Förenade kungariket och är inte heller en
koloni) och åtnjuter fullt oberoende, utom i utrikespolitiska frågor och försvarsfrågor som faller under den brittiska regeringens ansvar. Bailiwick of Guernsey bör
därför anses som ett tredje land i direktivets mening.

(6)

I augusti 1987 utsträcktes Förenade kungarikets ratificering av Europarådets konvention om skydd för
enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter (konvention nr 108) till att omfatta Bailiwick of
Guernsey.

(7)

De regler för skydd av personuppgifter som grundas på
direktiv 95/46/EG har fastställts i den dataskyddslag
(Bailiwick of Guernsey) 2001, som trädde i kraft den 1
augusti 2002.

(8)

År 2002 antogs på Guernsey också sexton förordningar,
vilka reglerar särskilda frågor, t.ex. den registrerades tillträde till uppgifterna, behandling av känsliga uppgifter
och meddelanden till dataskyddsmyndigheten. Dessa
förordningar kompletterar lagen.

(9)

Tillämplig rätt på Guernsey omfattar alla de grundläggande principer som krävs för att kunna konstatera
om det finns ett adekvat skydd för fysiska personer.
Rättstillämpningen säkerställs genom rättsliga medel och
oberoende tillsyn av myndigheterna, t.ex. den dataskyddskommissionär som har befogenhet att utreda och
ingripa.

(10)

Guersney bör därför anses tillhandahålla ett adekvat
skydd för personuppgifter enligt direktiv 95/46/EG.

(11)

För att värna om öppenhet och möjligheten för behöriga
myndigheter i medlemsstaterna att säkerställa skydd för
enskilda med avseende på behandlingen av deras personuppgifter, erfordras att det närmare anges under vilka
särskilda omständigheter som det kan vara motiverat att
tills vidare avbryta vissa uppgiftsöverföringar, oavsett om
skyddsnivån befunnits vara adekvat.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/
46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer
med avseende på behandling av personuppgifter och om det
fria flödet av sådana uppgifter (1), särskilt artikel 25.6 i detta,
efter samråd med Arbetsgruppen för skydd av enskilda med
avseende på behandlingen av personuppgifter (2), och
av följande skäl:
(1)

Enligt direktiv 95/46/EG skall medlemsstaterna föreskriva att överföring av personuppgifter till ett tredje
land endast får ske om ifrågavarande land säkerställer en
adekvat skyddsnivå och om de av medlemsstatens lagar,
genom vilka andra bestämmelser i direktivet genomförs,
efterlevs före överföringen.

(2)

Kommissionen kan konstatera om ett tredje land har en
adekvat skyddsnivå. I sådana fall får personuppgifter
överföras från medlemsstaterna utan att några ytterligare
garantier krävs.

(3)

Enligt direktiv 95/46/EG skall bedömningen av om
skyddsnivån i ett tredje land är adekvat ske på grundval
av alla de förhållanden som har samband med en
överföring eller en grupp av överföringar av uppgifter,
varvid vissa för överföringen relevanta aspekter vilka
anges i artikel 25.2 i direktivet särskilt skall beaktas.

(4)

Då sättet att se på frågan om uppgiftsskydd varierar
mellan olika tredje länder bör bedömningen av om
skyddsnivån är adekvat ske, och beslut som grundar sig
på artikel 25.6 i direktiv 95/46/EG fattas och verkställas,
utan godtycklig eller obefogad diskriminering i förhållande till tredje land eller mellan de tredje länder där
liknande förhållanden råder samt på ett sätt som
säkerställer att det inte uppstår några dolda handelshinder, varvid hänsyn bör tas till gemenskapens nuvarande internationella åtaganden.

(1) EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.
(2) Yttrande 5/2003 om skyddsnivån för personuppgifter på Guernsey,
antaget av arbetsgruppen den 13 juni 2003, finns att läsa på http://
europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/workingroup/wp2003/
wpdocs03_en.htm.

L 308/28
(12)
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De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga
med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt
artikel 31.1 i direktiv 95/46/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
För tillämpningen av artikel 25.2 i direktiv 95/46/EG skall
Bailiwick of Guernsey anses erbjuda en adekvat skyddsnivå för
de personuppgifter som överförs från Europeiska gemenskapen.
Artikel 2
Detta beslut avser den skyddsnivå som garanteras på Guernsey
i fråga om uppfyllande av kraven i artikel 25.1 i direktiv 95/
46/EG och påverkar inte andra villkor och begränsningar varigenom övriga bestämmelser i direktivet genomförs med avseende på behandlingen av personuppgifter i medlemsstaterna.

25.11.2003
Artikel 4

1. Medlemsstaterna skall utan dröjsmål underrätta kommissionen om de åtgärder som vidtagits med stöd av artikel 3.
2. Medlemsstaterna och kommissionen skall underrätta
varandra om fall där de åtgärder som vidtas av organ med
ansvar för efterlevnaden av skyddsreglerna på Guernsey inte
leder till att reglerna efterlevs.
3. Om den information som insamlats enligt artikel 3.1 och
3.2 visar att någon av de myndigheter som ansvarar för att de
principer som genomförs i överensstämmelse med skyddsnormerna på Guernsey inte fullgör denna uppgift på ett effektivt
sätt, skall kommissionen underrätta behöriga myndigheter på
Guernsey om detta och vid behov framlägga förslag till
bestämmelser i enlighet med det förfarande som föreskrivs i
artikel 31.2 i direktiv 95/46/EG i syfte att upphäva eller tills
vidare avbryta tillämpningen av detta beslut eller begränsa dess
tillämpningsområde.
Artikel 5

Artikel 3
1.
Behöriga myndigheter i medlemsstaterna får, utan att det
påverkar deras befogenheter att vidta åtgärder för att säkerställa
efterlevnaden av de nationella bestämmelser som antagits enligt
andra bestämmelser än artikel 25 i direktiv 95/46/EG, utöva
sina gällande befogenheter att tills vidare avbryta uppgiftsöverföringar till en mottagare på Guernsey i syfte att skydda
enskilda med avseende på behandlingen av deras personuppgifter om
a) en behörig myndighet på Guernsey fastställt att mottagaren
bryter mot tillämpliga skyddsregler,
b) sannolikheten är stor att skyddsreglerna inte efterlevs, det
finns rimliga skäl att anta att behöriga myndigheter på
Guernsey inte vidtar eller kommer att vidta adekvata
åtgärder i tid för att avgöra ärendet, fortsatt överföring
skulle innebära en överhängande risk för att de registrerade
lider allvarlig skada och de behöriga myndigheterna i
medlemsstaten under dessa omständigheter har vidtagit
rimliga åtgärder för att underrätta den instans på Guernsey
som ansvarar för behandlingen om detta och givit denna
tillfälle att yttra sig.
2.
Överföringen skall återupptas så snart skyddsreglerna
efterlevs och de behöriga myndigheterna i den berörda
medlemsstaten har underrättats om detta.

Kommissionen skall övervaka tillämpningen av detta beslut och
rapportera alla relevanta slutsatser till den kommitté som
inrättats enligt artikel 31 i direktiv 95/46/EG, vilket även inbegriper alla omständigheter som skulle kunna påverka konstaterandet i artikel 1 i detta beslut att det skydd som ges på
Guernsey är adekvat i den mening som avses i artikel 25 i
direktiv 95/46/EG, och alla de omständigheter som visar att
detta beslut tillämpas på ett diskriminerande sätt.
Artikel 6
Medlemsstaterna skall vidta alla erforderliga åtgärder för att
efterkomma detta beslut senast fyra månader efter det att
beslutet meddelats.
Artikel 7
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 21 november 2003.
På kommissionens vägnar
Frederik BOLKESTEIN

Ledamot av kommissionen

