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I
(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2238/2003
av den 15 december 2003
om skydd mot effekterna av tillämpningen av Förenta staternas antidumpningslag från 1916 och
av åtgärder som grundar sig på eller är en följd av denna lagstiftning
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

(5)

I februari 2002 gick gemenskapen med på att tillfälligt
avbryta skiljedomsförfarandet avseende denna begäran,
uttryckligen med beaktande av att den amerikanska
kongressen höll på att behandla ett förslag om
upphävande av antidumpningslagen från 1916 och
nedläggande av de mål som är anhängiga vid amerikanska domstolar.

(6)

Antidumpningslagen från 1916 har emellertid ännu inte
upphävts, och klagomål med stöd av denna lag är
anhängiga vid amerikanska domstolar mot personer
under medlemsstaternas jurisdiktion.

(7)

Dessa rättsliga förfaranden ger upphov till avsevärda
rättegångskostnader och kan leda till att trefaldiga
skadestånd utdöms.

(8)

Det faktum att 1916 års antidumpningslag fortfarande
är i kraft och tillämpas utgör ett hinder för uppnåendet
av de ovannämnda målen, påverkar den fasta rättsordningen och har negativa effekter på gemenskapens
intressen och intressena hos fysiska och juridiska
personer som utövar sina rättigheter enligt fördraget.

(9)

Under dessa exceptionella omständigheter är det
nödvändigt att vidta åtgärder på gemenskapsnivå för att
skydda intressena hos fysiska och juridiska personer
under medlemsstaternas jurisdiktion, särskilt genom att
undanröja, neutralisera, blockera eller på annat sätt
motverka effekterna av 1916 års antidumpningslag.

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

Till gemenskapens målsättningar hör att bidra till en
harmonisk utveckling av världshandeln och till ett
gradvis undanröjande av hindren för den internationella
handeln.

(2)

Förenta staternas antidumpningslag från 1916 (1) innehåller bestämmelser om civilrättsliga och straffrättsliga
förfaranden och påföljder avseende dumpning av alla
slags varor vilken bedrivs i avsikt att förstöra eller vålla
skada för en industri i Förenta staterna, att förhindra att
en industri etableras i Förenta staterna eller att begränsa
eller skapa ett monopol för någon del av handeln med
sådana varor i Förenta staterna.

(3)

(4)

Den 26 september 2000 antog Världshandelsorganisationens (WTO) tvistlösningsorgan en panelrapport (2) och
överprövningsorganets rapport (3), genom vilken panelrapporten fastställdes, och fann att 1916 års antidumpningslag är oförenlig med Förenta staternas skyldigheter
enligt WTO-avtalen, främst av den anledningen att det i
denna lag föreskrivs sådana korrigerande åtgärder mot
dumpning som inte är tillåtna enligt Allmänna tull- och
handelsavtalet 1994 (GATT 1994) eller avtalet om
tillämpning av artikel VI i Allmänna tull- och handelsavtalet 1994 (antidumpningsavtalet), t.ex. trefaldiga
skadestånd, böter och fängelsestraff.
Förenta staterna efterlevde inte panelens och överprövningsorganets rekommendationer och utslag inom den
utsatta tidsfristen, som löpte ut den 20 december 2001.
Till följd av detta begärde gemenskapen tillstånd att
avbryta tillämpningen av sina skyldigheter enligt GATT
1994 och antidumpningsavtalet med avseende på
Förenta staterna.

(1) Stadfäst under rubriken ”illojal konkurrens” i avdelning VIII i statsinkomstlagen (Revenue Act) från 1916. Avdelning VIII i denna lag är
kodifierad i United States Code 71–74 (15 U.S.C. § 72).
(2) AB-2000-5 och AB-2000-6, den 28 augusti 2000.
(3) United States – Anti-Dumping Act of 1916, panelrapport (WT/DS/
136/R, den 31 mars 2000).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Sådana domar respektive beslut som meddelas av domstolar
eller administrativa myndigheter belägna i Förenta staterna och
som direkt eller indirekt ger verkan åt 1916 års antidumpningslag eller åt åtgärder som grundar sig på eller följer av
denna får varken erkännas eller vara verkställbara på något sätt.

L 333/2

Europeiska unionens officiella tidning

SV

20.12.2003
Artikel 3

Artikel 2
1.
De personer som avses i artikel 3 skall ha rätt till ersättning för alla utlägg, kostnader, skador och andra utgifter som
de ådragit sig till följd av tillämpningen av 1916 års antidumpningslag eller till följd av åtgärder som grundar sig på eller
följer av denna.
2.
Ersättning kan erhållas så snart en åtgärd enligt 1916 års
antidumpningslag har inletts.
3.
Ersättning kan erhållas från den fysiska eller juridiska
person eller annan enhet som ingivit ett klagomål enligt 1916
års antidumpningslag eller från någon annan person eller enhet
som är denna person eller enhet närstående. Personer eller
enheter skall anses som närstående om
a) de är styrelseledamöter eller företagsledare i varandras
företag,
b) de är juridiskt erkända kompanjoner i någon affärsverksamhet,
c) en av dem direkt eller indirekt kontrollerar den andra, eller
d) båda två direkt eller indirekt kontrolleras av en tredje
person.
4.
Utan att andra tillgängliga metoder åsidosätts och i
enlighet med tillämplig lag kan ersättningen utgå i form av
beslag och försäljning av de tillgångar som innehas av
svaranden, inklusive andelar som denne innehar i en juridisk
person som är registrerad inom gemenskapen.

Till de personer som avses i artikel 2.1 hör
a) alla fysiska personer som har hemvist i gemenskapen,
b) alla juridiska personer som är registrerade inom gemenskapen,
c) alla fysiska och juridiska personer som avses i artikel 1.2 i
förordning (EEG) nr 4055/86 (1),
d) alla andra fysiska personer inom gemenskapens territorium,
inklusive territorialvatten och luftrum och ombord på alla
luftfartyg eller fartyg under en medlemsstats jurisdiktion
eller kontroll, när dessa personer utövar förvärvsverksamhet
Vid tillämpningen av a skall med ”personer som har hemvist i
gemenskapen” avses personer som är lagligen bosatta i gemenskapen under en period av minst sex månader inom den tolvmånadersperiod som omedelbart föregår den dag då en skyldighet enligt denna förordning uppstår eller en rättighet enligt
denna förordning utövas.

Artikel 4
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 15 december 2003.
På rådets vägnar
A. MARZANO

Ordförande

(1) EGT L 378, 31.12.1986, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EEG) nr 3573/90 (EGT L 353, 17.12.1990, s. 16).
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RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2239/2003
av den 17 december 2003
om avslutande av den partiella interimsöversynen och översynen vid giltighetstidens utgång av de
antidumpningsåtgärder som infördes genom förordning (EG) nr 2398/97 om import av sänglinne
av bomull med ursprung i bland annat Indien
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

kommittén för bomullsindustrier och närstående textilindustrier i Europeiska unionen (nedan kallad ”Eurocoton”
eller ”sökanden”) som företräder tillverkare som svarar
för huvuddelen av gemenskapens totala produktion av
sänglinne av bomull. Till grund för begäran låg sökandens påstående att omständigheterna för dumpning
påtagligt hade förändrats.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22
december 1995 om skydd mot dumpad import från länder
som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1) (nedan
kallad ”grundförordningen”), särskilt artikel 9 samt artikel 11.2
och 11.3 i denna,

(3)

med beaktande av det förslag som kommissionen har lagt fram
efter samråd med rådgivande kommittén, och
av följande skäl:

I september 2002, efter offentliggörandet av ett tillkännagivande om att giltighetstiden snart skulle löpa
ut (5) för gällande antidumpningsåtgärder, tog kommissionen emot en begäran om översyn enligt artikel 11.2 i
grundförordningen från Eurocoton, som företräder tillverkare som svarar för huvuddelen av gemenskapens
totala tillverkning av sänglinne av bomull. Begäran grundade sig på att dumpning och skada för gemenskapsindustrin högst sannolikt skulle fortsätta eller återkomma
om åtgärderna upphörde att gälla.

A. GÄLLANDE BESTÄMMELSER
C. UNDERSÖKNING
(1)

1997 införde rådet genom förordning (EG) nr 2398/
97 (2) slutgiltiga antidumpningstullar på mellan 2,6 %
och 24,7 % på import av sänglinne av bomull med
ursprung i bland annat Indien. Till följd av en panelrapport, som ändrats i enlighet med den rapport från
överprövningsorganet beträffande Europeiska gemenskapernas antidumpningstullar på import av sänglinne av
bomull från Indien som antogs i mars 2001 av
Världshandelsorganisationens tvistlösningsorgan, ändrade
rådet i augusti 2001, genom förordning (EG) nr 1644/
2001 (3), förordning (EG) nr 2398/97 genom att sänka
tullsatsen för Indien och vissa indiska företag till mellan
0 % och 9,8 % och avbryta tillämpningen av dem. I april
2002 bekräftade rådet genom förordning (EG) nr 696/
2002 (4) ändringen och det tillfälliga upphävandet
genom förordning (EG) nr 1644/2001 av den slutgiltiga
antidumpningstull som införts på import av sänglinne av
bomull med ursprung i Indien genom förordning (EG)
nr 2398/97.

1. FÖRFARANDE

(4)

Kommissionen undersökte den bevisning som framlagts
av sökanden och bedömde bevisen vara tillräckliga för
att motivera inledandet av en interimsöversyn och en
översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel
11.2 och 11.3 i grundförordningen. Efter samråd med
rådgivande kommittén inledde kommissionen två
undersökningar genom att offentliggöra tillkännagivanden i Europeiska gemenskapernas officiella tidning (6).
Interimsöversynen begränsades till en undersökning av
frågan om dumpning.

(5)

Kommissionen underrättade officiellt sökanden, tillverkarna i exportlandet och deras företrädare om att den
skulle inleda interimsöversynen och översynen vid giltighetstidens utgång och gav alla direkt berörda parter
tillfälle att lämna sina synpunkter skriftligen och begära
att bli hörda.

(6)

Ett antal exporterande tillverkare i Indien, liksom tillverkare, användare, importörer och handlare i gemenskapen
lämnade in skriftliga synpunkter. Samtliga parter, som
begärde det inom den tidsfrist som fastställdes i tillkännagivandena i punkt 4 och som påvisade att det
fanns särskilda skäl att höra dem, gavs tillfälle att bli
hörda.

B. BEGÄRAN OM ÖVERSYN
(2)

I januari 2002 tog kommissionen emot en begäran om
en interimsöversyn av förordning (EG) nr 2398/97 enligt
artikel 11.3 i grundförordningen. Begäran ingavs av

(1) EGT L 56, 6.3.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1972/2002 (EGT L 305, 7.11.2002, s. 1).
(2) EGT L 332, 4.12.1997, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 160/2002 (EGT L 26, 30.11.2002, s. 1).
(3) EGT L 219, 14.8.2001, s. 1.
(4) EGT L 109, 25.4.2002, s. 3.

(5) EGT C 65, 14.3.2002, s. 11.
(6) EGT C 39, 13.2.2002, s. 17, och EGT C 300, 4.12.2002, s. 10.
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1.1 Undersökningsperiod

(7)

(10)

Undersökningen av dumpning och skada omfattade perioden från och med den 1 januari 2001 till och med den
31 december 2001 (nedan kallad ”undersökningsperioden”).

20.12.2003

Sökanden hävdade att oviljan att samarbeta från det ena
företaget med försäljning på hemmamarknaden borde ha
lett till att bestämmelserna i artikel 18 i grundförordningen tillämpades. I detta sammanhang bör det noteras
att artikel 18 i grundförordningen faktiskt också
tillämpades på detta företag (se skäl 30). Stickprovet var
dessutom fortfarande representativt eftersom det företag
som inte var samarbetsvilligt exporterade en mycket
begränsad del av sin produktion. Stickprovet utgjorde
utan detta företag dessutom fortfarande 43 % av
exporten av produkten i fråga till gemenskapen under
undersökningsperioden. Företagets bristande samarbetsvilja påverkade inte heller möjligheten att fastställa
dumpning för de företag som ingick i stickprovet.
Begäran avvisades därför.

1.2 Urvalet för stickprovsundersökningen

(8)

Mot bakgrund av det stora antalet exporterande tillverkare i det berörda exportlandet och i enlighet med artikel
17 i grundförordningen ansågs det lämpligt att tillämpa
ett stickprovsförfarande. För att göra ett urval uppmanades exporterande tillverkare i det berörda landet enligt
artikel 17.2 i grundförordningen att ge sig till känna
inom 15 dagar efter det att undersökningen hade inletts
och att lämna in uppgifter om sin export till gemenskapen under undersökningsperioden, sin inhemska
omsättning samt namnen på och verksamheten i alla
närstående företag i sektorn för den berörda produkten.
Kommissionen kontaktade också de indiska myndigheterna i detta avseende.

1.3 Enskild undersökning av företag som inte ingick
i stickprovet
(11)

1.4 Berörda parter och kontrollbesök
(12)

(9)

94 exporterande tillverkare samtyckte till att ingå i stickprovet och lämnade in de begärda uppgifterna i tid. Åtta
av dem valdes ut till stickprovet. De villkor som låg till
grund för urvalet till stickprovet var storleken på
företaget avseende exportförsäljning till gemenskapen
och det faktum att företagen också sålde sina produkter
på hemmamarknaden. De exporterande tillverkare som
inte ingick i stickprovet underrättades om att antidumpningstullen på deras export skulle beräknas enligt artikel
9.6 i grundförordningen, dvs. utan att överstiga den
vägda genomsnittliga dumpningsmarginal som fastställts
för företagen i stickprovet. Urvalet till stickprovet gjordes
tillsammans med företrädare för de exporterande tillverkarna och den indiska regeringen. I den rapport som
avses i skäl 1 kom överprövningsorganet fram till att
metoden för att beräkna administrations- och
försäljningskostnader och andra allmänna kostnader
samt vinst på grundval av det vägda genomsnittet av de
faktiska belopp som andra exportörer eller tillverkare
har betalat respektive realiserat endast kan användas om
uppgifter finns tillgängliga om mer än en annan
exportör eller tillverkare. Därför ansågs det avgörande
att ha med två företag med försäljning på hemmamarknaden i stickprovet. Det bör också understrykas att det
av de 94 tillverkare som hörde av sig, bara var två som
sålde produkten i fråga på hemmamarknaden. Ett av
dessa båda företag, som först hade varit samarbetsvilligt,
drog sig emellertid tillbaka. Stickprovet fick därför
ändras i enlighet med detta och bestod slutligen av sju
företag, varav sex enbart sålde på export och ett sålde
likadana produkter både på hemmamarknaden och på
export.

Ett samarbetsvilligt företag som inte utvaldes till stickprovet begärde enligt artikel 17.3 i grundförordningen
att en enskild dumpningsmarginal skulle beräknas och
bifogade svaren på frågeformuläret till sin begäran inom
den utsatta tidsfristen. Denna begäran befanns vara
godtagbar för den här undersökningen.

Kommissionen skickade ett frågeformulär till de utvalda
företagen och tog emot fullständiga svar inom den
utsatta tidsfristen. Kommissionen inhämtade och
kontrollerade alla uppgifter som ansågs nödvändiga för
att fastställa dumpning och gjorde kontrollbesök hos
följande företag:
— The Bombay Dyeing & Manufacturing Co. Ltd,
Mumbai
— Nowrosjee Wadia & Sons, Mumbai
— Prakash Cotton Mills Pvt. Ltd, Mumbai
— Texcellence Overseas, Mumbai
— Vigneshwara Exports Limited, Mumbai

(13)

På grund av det politiska läget i Indien fick kontrollbesöken hos Jindal Worldwide Ltd, Ahmedabad och
Mahalaxmi Exports, Ahmedabad, ställas in. De uppgifter
som dessa företag lämnade har emellertid använts, trots
att de inte har kunnat kontrolleras. Deras exportpriser
befanns överensstämma med dem som togs ut av de
andra undersökta indiska företagen med samma företagsstruktur (dvs. företrädelsevis företag som enbart säljer på
export). Dessutom gjordes vissa kontroller via ett antal
importörer i EU (genom dubbelkontroller av fakturor)
och inga oegentligheter kunde konstateras när det gäller
exportpriserna från Jindal Worldwide Ltd, Ahmedabad
och Mahalaxmi Exports, Ahmedabad.

20.12.2003
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Det var emellertid inte möjligt att jämföra de produktkategorier som såldes på hemmamarknaden med dem som
exporterades till Europeiska unionen av de andra
företagen. Eftersom de andra samarbetsvilliga företagen
inte sålde likadana produkter på hemmamarknaden var
det nödvändigt att skapa ett normalvärde för dem.

Kommissionen har också gjort ett kontrollbesök hos
Divya Textiles, Mumbai som begärde en enskild
undersökning, vilket anges i skäl 11.

2. BERÖRD PRODUKT
(15)

Den produkt som berörs är densamma som i den
ursprungliga undersökningen, dvs. vissa typer av
sänglinne av bomull — ren eller blandad med konstfibrer eller lin (där lin dock inte är det dominerande
materialet), blekt, färgad eller tryckt – med ursprung i
Indien
och
som
omfattas
av
KN-nummer
ex 6302 21 00 (Taric-nummer 6302 21 00 81 och
6302 21 00 89),
ex 6302 22 90
(Taric-nummer
6302 22 90 19),
ex 6302 31 10
(Taric-nummer
6302 31 10 90),
ex 6302 31 90
(Taric-nummer
6302 31 90 90) och ex 6302 32 90 (Taric-nummer
6302 32 90 19).

(20)

Mot bakgrund av detta användes tillverkningskostnaden
för produkten i fråga för att fastställa det konstruerade
normalvärdet för vart och ett av de företag som ingick i
stickprovet, enligt artikel 2.3 i grundförordningen. När
det gäller försäljnings- och administrationskostnader och
andra allmänna kostnader samt vinst kunde den
möjlighet inte utnyttjas som ges genom artikel 2.6 a i
grundförordningen att grunda dem på det vägda genomsnittet av de belopp som faktiskt har fastställts för andra
exportörer eller tillverkare avseende produktion och
försäljning av den likadana produkten på hemmamarknaden i ursprungslandet, eftersom det bara fanns ett
företag som sålde den likadana produkten på hemmamarknaden.

(21)

För de andra exporterande tillverkarna, däribland
företaget med försäljning på hemmamarknaden av
produkter av samma allmänna produktkategori,
fastställdes försäljnings- och administrationskostnader
och andra allmänna kostnader enligt artikel 2.6 c i
grundförordningen med hänsyn till slutsatserna i de
rapporter som antagits av Världshandelsorganisationens
tvistlösningsorgan. Följaktligen fastställdes försäljningsoch administrationskostnaderna och de andra allmänna
kostnaderna på grundval av det vägda genomsnittet av
försäljnings- och administrationskostnader och andra
allmänna kostnader för det enda företag som sålde den
likadana produkten på hemmamarknaden och
försäljnings- och administrationskostnaderna och de
andra allmänna kostnaderna för det enda företag som
sålde produkter av samma generella produktkategori
(dvs. andra bomullsprodukter) på hemmamarknaden.

(22)

När det gäller vinsten undersöktes flera tillvägagångssätt
för att fastställa en skälig vinst när normalvärdet
konstruerades för företaget med försäljning på hemmamarknaden av produkter av samma generella produktkategori. Det första tillvägagångssättet innebar att företagets egen vinst användes. Detta företag gick emellertid
med förlust och därför kunde denna metod inte
användas.

(23)

De indiska exporterande tillverkarna hävdade att vinsten
för det företag som sålde sina produkter på hemmamarknaden och det företag som sålde produkter av
samma allmänna produktkategori på hemmamarknaden
skulle ha använts, i enlighet med artikel 2.6 c i grundförordningen. Eftersom dessa företag gick med förlust
hävdade de indiska exporterande tillverkarna att högsta
möjliga vinst därför var lika med noll.

(24)

När ett normalvärde konstrueras skall ett skäligt belopp
läggas till för vinsten enligt artikel 2.3 i grundförordningen. Därför kan en utebliven vinst inte betraktas som
högsta möjliga vinst.

3. LIKADAN PRODUKT
(16)

Det fastställdes att sänglinne av bomull som såldes på
den indiska marknaden och sänglinne av bomull som
exporterades från Indien till gemenskapen var identiska
eller uppvisade mycket stora likheter när det gäller
fysiska egenskaper och användningsområden. Följaktligen är dessa sänglinnen av bomull att betrakta som
likadana produkter i enlighet med artikel 1.4 i grundförordningen.

D. RESULTATET AV INTERIMSÖVERSYNEN
1. NORMALVÄRDE

1.1 Företag som ingick i stickprovet
(17)

(18)

(19)

Det skall först nämnas att endast ett av de sju företag
som ingick i stickprovet sålde den aktuella produkten på
hemmamarknaden. Av de sex andra företag som ingick i
stickprovet sålde en produkter av samma allmänna kategori (dvs. andra produkter av bomull) på hemmamarknaden.
För det enda företag som sålde sina produkter på
hemmamarknaden framkom det att inga typer av det
sänglinne av bomull som såldes på hemmamarknaden
var direkt jämförbara med dem som exporterades till
gemenskapen, på grund av skillnader i kvalitet med
hänsyn till det stora antalet olika produktkategorier. För
att produkterna skulle bli jämförbara skulle dessutom
nödvändiga anpassningar få göras på grundval av
uppskattningar.
Följaktligen
fick
normalvärdet
konstrueras på grundval av tillverkningskostnaden för
produkten i fråga plus företagets försäljnings- och administrationskostnader och andra allmänna kostnader samt
vinst vid normal handel, enligt artikel 2.6 i grundförordningen.
Eftersom de andra företagen inte sålde någon likadan
produkt på hemmamarknaden, övervägde man först att
använda priserna på hemmamarknaden för företaget
med försäljning på hemmamarknaden för att fastställa
ett normalvärde enligt artikel 2.1 i grundförordningen.

L 333/5
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(25)

Eftersom andra källor till uppgifter om vinst saknades
fastställdes vinsten för alla indiska exporterande tillverkare till slut till 5 %, vilket var den vinst som i den
ursprungliga undersökningen användes som gemenskapsindustrins vinstmål. Sökanden hävdade att denna
vinstmarginal var alltför låg.

(26)

Sökanden angav emellertid inte någon anledning till
varför en vinst på 5 % var för låg och varför en annan
vinstmarginal skulle vara skäligare eller mer representativ. Dessutom fanns det inte några användbara
uppgifter om vinsten vid försäljning på den indiska
hemmamarknaden av produkten i fråga eller av
produkter som hör till samma allmänna produktkategori.
Därför ansågs det skäligt att enligt artikel 2.6 c i grundförordningen använda den vinstmarginal som fastställts i
den ursprungliga undersökningen och som motsvarar
den vinst som gemenskapsindustrin hade kunnat
förvänta sig uppnå på den lokala marknaden utan dumpning.

provsundersökningen. Det konstaterades emellertid att
de villkor som krävs för att denna metod skall kunna
användas inte var uppfyllda, nämligen att mönstret för
exportpriserna skall vara mycket olika för olika inköpare,
regioner eller tider. Därför fastställdes dumpningsmarginalen genom en jämförelse mellan ett vägt genomsnittligt normalvärde och ett vägt genomsnittligt pris på alla
exporttransaktioner till gemenskapen.
a) Samarbetsvilliga tillverkare som ingick i stickprovet
De slutgiltiga dumpningsmarginalerna, uttryckta i
procent av importpriset cif gemenskapens gräns, är
följande:
— The Bombay Dyeing & Manufacturing
Co. och Nowrosjee Wadia & Sons
(närstående företag)

1.2 Företag med enskild undersökning
(27)

20.12.2003

För detta företag fastställdes normalvärdet med hjälp av
de metoder som beskrivs i skälen 19, 20, 21 och 25.

26,2 %

— Mahalaxmi Exports

0%

— Prakash Cotton Mills Pvt. Ltd

0%

— Texcellence Overseas och Jindal
Worldwide Ltd (närstående företag)

0%

— Vigneshwara Exports Limited

0%

b) Andra samarbetsvilliga tillverkare som inte ingick i stickprovet
I enlighet med redogörelsen i skäl 34 är dumpningsmarginalen 0 % för alla andra samarbetsvilliga tillverkare som inte ingick i stickprovet.

2. EXPORTPRIS

(28)

Eftersom all exportförsäljning av den produkt som är
föremål för undersökning skedde direkt till oberoende
kunder i gemenskapen, fastställdes exportpriset enligt
artikel 2.8 i grundförordningen, nämligen på grundval
av det pris som betalas eller skall betalas för produkten i
fråga när den säljs på export från Indien till gemenskapen.

c) Samarbetsvilligt företag med enskild undersökning
— Divya Textiles

0%

d) Icke-samarbetsvilliga företag
Som nämnts i stycke 9 var det ett företag som inte
samarbetade. Eftersom det inte finns något som tyder
på att detta företag inte dumpar sina priser och för
att inte belöna bristande samarbetsvilja fastställdes
dumpningsmarginalen för detta företag på grundval
av de mest exporterade bland de mest dumpade
produktkategorier som exporterades till gemenskapen av Bombay Dyeing & Manufacturing Co., dvs.
31,4 %.

3. JÄMFÖRELSE

(29)

För att jämförelsen skulle bli rättvis togs i form av justeringar erforderlig hänsyn till olikheter i de faktorer som
påstods och konstaterades påverka priserna och därmed
prisernas jämförbarhet. Dessa justeringar gjordes enligt
artikel 2.10 i grundförordningen i fråga om frakt,
hantering,
lastning,
transport,
kreditkostnader,
försäkring, provisioner och packning.

E. ANLEDNINGAR TILL ATT AVSLUTA INTERIMSÖVERSYNEN UTAN ATT VIDTA ÅTGÄRDER

4. DUMPNINGSMARGINAL
(31)
(30)

Sökanden hävdade att det undantag som medges genom
artikel 2.11 i grundförordningen, vilket innebär att ett
vägt genomsnittligt normalvärde kan jämföras med
priset för varje enskild exporttransaktion till gemenskapen, borde ha använts för vissa av företagen i stick-

Den här interimsöversynen bör avslutas utan att åtgärder
vidtas eftersom endast en liten del av importen av
produkten i fråga med ursprung i Indien dumpades och
denna försumbara volym dumpad import, som troligtvis
inte kommer att ändras mycket i framtiden, inte kan
orsaka skada. Detta framgår av följande analys:
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marknadsandel på mindre än 1 % under undersökningsperioden eller en importandel på mindre än 3 % av den
sammanlagda importen från alla länder. I förhållande till
de trösklar som normalt tillämpas enligt grundförordningen och enligt Världshandelsorganisationens antidumpningsavtal är volymen dumpad import med andra
ord försumbar. För det andra framgick det av undersökningen att mer än 90 % av importen från Indien inte
dumpades av anledningar som anges i skälen 32–34.
Under dessa omständigheter är det högst osannolikt att
någon väsentlig skada har uppkommit på grund av
denna import under undersökningsperioden. Rimligtvis
kan det heller inte antas att denna situation skulle
förändras om åtgärder inte infördes, eftersom inga tullar
var gällande under en avsevärd del av undersökningsperioden och att volymen icke-dumpad import från Indien
alltid har varit betydande.

1. DEN ABSOLUT STÖRSTA DELEN AV IMPORTEN AV
PRODUKTEN I FRÅGA MED URSPRUNG I INDIEN
DUMPADES INTE

(32)

Genom undersökningen framkom det att det endast
förekom dumpning i samband med ett av de företag
(Bombay Dyeing) som ingick i stickprovet. Detta företag
stod för mindre än 8 % av den sammanlagda exporten
av produkten i fråga med ursprung i Indien till gemenskapen under undersökningsperioden. Som nämnts ovan
fanns det dessutom ett företag som inte var samarbetsvilligt och det fastslogs att dess export var dumpad (jfr skäl
30 d). Exporten från detta företag av produkten i fråga
till gemenskapen utgjorde under undersökningsperioden
emellertid endast 0,4 % av den sammanlagda exporten
med ursprung i Indien.

(33)

Resultaten för dessa båda företag står i kontrast till situationen för de fyra andra företagen i stickprovet liksom
till den exporterande tillverkare som beviljades enskild
behandling. Inget av dessa fem företag befanns dumpa
sina priser. Dessutom var deras situation i grund och
botten helt annan än situationen för Bombay Dyeing
och det företag som inte samarbetade, eftersom de
enbart tillverkade produkten i fråga för export. Den
import från företagen i stickprovet som inte dumpades
utgjorde omkring 30 % av den sammanlagda exporten
från Indien.

(34)

(35)

De samarbetsvilliga exportörer som inte ingick i stickprovet och som inte genomgick någon enskild undersökning tillverkade dessutom uteslutande för export (vilket
grundas på de uppgifter som mottagits som svar på
frågorna rörande stickprovet i tillkännagivandet av att
undersökningen inleddes). Med andra ord motsvarar
deras företagsstruktur strukturen i de företag som nämns
i skäl 33. Detta är en tydlig indikation på att inte heller
deras export dumpades.

(38)

Mot bakgrund av resultaten av denna förnyade
undersökning kan inte det orsakssamband som konstaterades mellan dumpning och skada i det ursprungliga
fallet antas gälla för denna undersökning, även om det i
den här partiella interimsöversynen inte uttryckligen
ingick någon översyn av det orsakssamband som konstaterades i det ursprungliga fallet.

(39)

De åtgärder som skulle ha blivit resultatet av denna
undersökning (jfr skäl 30) skulle dessutom vara ineffektiva, eftersom en större del av importen från Indien inte
skulle omfattas.

3. SLUTSATS

(40)

Av detta framgår det att över 90 % av exporten från
Indien av produkten i fråga till gemenskapen inte
dumpades under undersökningsperioden.

2. DEN LILLA VOLYM DUMPAD IMPORT DET RÖR SIG OM
KAN INTE ORSAKA SKADA

(37)

Den viktiga skillnaden mellan de dumpningsförfaranden
som konstaterades i den ursprungliga undersökningen
och de som har konstaterats i denna undersökning
föranleder frågan om det är möjligt att anta att det
orsakssamband som fastställdes i det ursprungliga fallet
fortfarande gäller mot bakgrund av det här resultatet.

Först konstaterades det att mindre än 8 % av importen
av produkten i fråga med ursprung i Indien dumpades
under undersökningsperioden. Denna import stod för en

Mot bakgrund av ovannämnda är det nödvändigt att
avsluta interimsöversynen av importen av sänglinne av
bomull med ursprung i Indien utan att införa antidumpningsåtgärder.

F. FÖLJDER AV ÖVERSYNEN VID GILTIGHETSTIDENS
UTGÅNG

(41)

(36)

L 333/7

Eftersom resultaten av interimsöversynen ledde till att de
antidumpningsåtgärder som infördes genom förordning
(EG) nr 2398/97 upphörde att gälla, bör även förfarandet för översynen vid giltighetstidens utgång avslutas.

G. OFFENTLIGGÖRANDE AV UPPGIFTERNA

(42)

De berörda parterna underrättades om de omständigheter och överväganden som låg till grund för avsikten
att rekommendera att den här partiella interimsöversynen och översynen vid giltighetstidens utgång avslutas
utan att åtgärder vidtas, och de gavs tillfälle att lämna
synpunkter. Deras synpunkter beaktades och där det var
lämpligt ändrades slutsatserna i enlighet därmed.
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Interimsöversynen enligt artikel 11.3 och översynen vid giltighetstidens utgång enligt artikel 11.2 i förordning (EG) nr 384/96 om import av sänglinne av bomull med ursprung i Indien skall avslutas utan att
åtgärder vidtas.
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 17 december 2003.
På rådets vägnar
G. ALEMANNO

Ordförande
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L 333/9

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2240/2003
av den 19 december 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 20 december 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 19 december 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 19 december 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 ( )

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052
204
212
999

80,1
57,7
113,1
83,6

0707 00 05

052
628
999

157,5
126,9
142,2

0709 90 70

052
204
999

116,2
56,6
86,4

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
388
421
999

45,0
62,7
46,8
13,6
42,0

0805 20 10

052
204
999

62,0
64,9
63,5

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

052
999

76,9
76,9

0805 50 10

052
400
600
999

63,9
39,2
76,3
59,8

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052
060
064
400
404
720
999

58,6
40,5
51,0
79,2
84,1
80,7
65,7

0808 20 50

052
064
400
528
720
999

107,2
58,8
98,3
79,8
44,4
77,7

1

(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 2241/2003
av den 19 december 2003
om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar om importlicens för vissa äggprodukter
samt fjäderfäkött som ges in under december 2003 inom ramen för förordningarna (EG) nr 1474/
95 och (EG) nr 1251/96 kan godtas
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1474/
95 (1) om öppnande och förvaltning av tulltaxor för ägg och
äggalbumin, senast ändrad genom förordning (EG) nr 1043/
2001 (2), särskilt artikel 5.5 i denna,
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1251/96
av den 28 juni 1996 om öppnande och förvaltning av tulltaxor
om fjäderfäkött (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr
1043/2001, särskilt artikel 5.5 i denna, och
av följande skäl:
De ansökningar om importlicens som lämnats in för första
kvartalet 2004 underskrider eller är lika med de tillgängliga
kvantiteterna för vissa produkter varför dessa kan godkännas i
sin helhet, medan de för andra produkter överskrider de
tillgängliga kvantiteterna och därför bör nedsättas med en
fastställd procentsats för att säkerställa en rättvis fördelning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1. De ansökningar om importlicens för perioden 1 januari–
31 mars 2004 som ges in i enlighet med förordningarna (EG)
nr 1474/95 och (EG) nr 1251/96 skall behandlas på det sätt
som avses i bilagan till denna förordning.
2. För perioden 1 april–30 juni 2004, får ansökningar
lämnas in i enlighet med förordningarna (EG) nr 1474/95 och
(EG) nr 1251/96 för importlicenser som uppgår till den totala
kvantitet som anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 19 december 2003.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

(1) EGT L 145, 29.6.1995, s. 19.
(2) EGT L 145, 31.5.2001, s. 24.
(3) EGT L 161, 29.6.1996, s. 136.
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BILAGA

Gruppnummer

Andel beviljade ansökningar om importlicens som
inlämnats under perioden 1 januari–31 mars 2004

Total disponibel kvantitet för perioden 1 april–30
juni 2004
(t)

E1

100,00

123 013,60

E2

35,40

1 750,00

E3

—

13 967,58

P1

100,00

1 915,00

P2

100,00

2 530,08

P3

2,37

175,00

P4

14,15

250,00

20.12.2003
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2242/2003
av den 19 december 2003
om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar kan godtas som lämnades in i december i
2003 om importlicens för vissa basprodukter av fjäderfäkött enligt det förfarande som fastställs i
rådets förordning (EG) nr 774/94 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för
fjäderfäkött och vissa andra jordbruksprodukter
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1431/94
av den 22 juni 1994 om föreskrifter för tillämpningen inom
fjäderfäköttsektorn av de importförfaranden som föreskrivs i
rådets förordning (EG) nr 774/94 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för nötkött av hög kvalitet,
griskött, fjäderfäkött, vete och blandsäd samt kli och andra restprodukter (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1043/
2001 (2), särskilt artikel 4.4 i denna, och
av följande skäl:
De ansökningar om importlicens som lämnats in för perioden
1 januari–31 mars 2004 överskrider de tillgängliga kvantiteterna och bör därför nedsättas med en fastställd procentsats för
att säkerställa en rättvis fördelning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1. Ansökningar om importlicens som lämnats in för perioden 1 januari–31 mars 2004 i enlighet med förordning (EG)
nr 1431/94 skall godkännas i enlighet med bilagan till denna
förordning.
2. För perioden 1 april–30 juni 2004, får ansökningar
lämnas in i enlighet med förordning (EG) nr 1431/94 för
importlicenser som uppgår till den totala kvantitet som anges i
bilagan till denna förordning.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 19 december 2003.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

(1) EGT L 156, 23.6.1994, s. 9.
(2) EGT L 145, 31.5.2001, s. 24.
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BILAGA

Gruppnummer

Andel beviljade ansökningar om
importlicens som inlämnats under
perioden 1 januari–31 mars 2004

Total disponibel kvantitet för perioden 1
april–30 juni 2004
(t)

1

1,55

1 775,00

2

1,55

1 275,00

3

1,58

825,00

4

1,79

450,00

5

2,19

175,00

20.12.2003
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2243/2003
av den 19 december 2003
om fastställande av bidragen för de produkter ur spannmåls- och rissektorn som levereras i form
av gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

finansieringen av nationella livsmedelsbiståndsaktioner,
bör nivån på de bidrag som beviljas för de aktionerna
fastställas.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(3)

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den
30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), senast ändrad genom kommissionens
förordning (EG) nr 1104/2003 (2), särskilt tredje stycket i artikel
13.2 i denna,

De allmänna bestämmelser och genomförandebestämmelser som fastställs i artikel 13 i förordning
(EEG) nr 1766/92 och i artikel 13 i förordning (EG) nr
3072/95 om exportbidrag skall också tillämpas på det
ovannämnda förfarandet.

(4)

De särskilda kriterierna för att beräkna exportbidraget
för ris anges i artikel 3 i förordning (EG) nr 3072/95.

(5)

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

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3072/95 av den
22 december 1995 om den gemensamma organisationen av
marknaden för ris (3), senast ändrad genom kommissionens
förordning (EG) nr 411/2002 (4), särskilt artikel 13.3 i denna,
och
av följande skäl:
(1)

(2)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 2 i rådets förordning (EEG) nr 2681/74 av den
21 oktober 1974 om gemenskapsfinansiering av utgifter
i samband med leverans av jordbruksprodukter som livsmedelsbistånd (5) fastställer att den kostnadsandel, som
motsvarar de exportbidrag för produkterna i fråga som
är fastställda enligt gemenskapens bestämmelser, skall
debiteras garantisektionen inom Europeiska utvecklingsoch garantifonden för jordbruket.
För att göra det enklare att göra upp och förvalta
budgeten för gemenskapens livsmedelsbiståndsaktioner
och för att göra det möjligt för medlemsstaterna att sätta
sig in i hur omfattande gemenskapens deltagande är i

Artikel 1
För gemensam och nationell livsmedelsbiståndsverksamhet,
som äger rum inom ramen för internationella överenskommelser eller andra tilläggsprogram och övriga gemenskapsåtgärder för gratisleveranser, skall de bidrag som gäller för
produkter ur spannmåls- och rissektorn vara de som anges i
bilagan.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 19 december 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT L 181, 1.7.1992, s. 21.
EUT L 158, 27.6.2003, s. 1.
EGT L 329, 30.12.1995, s. 18.
EGT L 62, 5.3.2002, s. 27.
EGT L 288, 25.10.1974, s. 1.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 19 december 2003 om fastställande av bidragen för de produkter ur
spannmåls- och rissektorn som levereras i form av gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd
(EUR/t)
Produktnummer

Bidrag

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

148,10

1006 30 92 9900

148,10

1006 30 94 9100

148,10

1006 30 94 9900

148,10

1006 30 96 9100

148,10

1006 30 96 9900

148,10

1006 30 98 9100

148,10

1006 30 98 9900

148,10

1006 30 65 9900

148,10

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

40,08

1102 20 10 9400

34,36

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

51,53

1104 12 90 9100

0,00

Obs.: Produktnumren är definierade i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/
87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1), ändrad.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2244/2003
av den 18 december 2003
om närmare föreskrifter för det satellitbaserade övervakningssystemet för fartyg
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(8)

Med anledning av att dessa nya bestämmelser antas är
det nödvändigt att upphäva kommissionens förordning
(EG) nr 1489/97 av den 29 juli 1997 om fastställande
av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr
2847/93 vad beträffar satellitbaserade kontrollsystem för
fartyg (2).

(9)

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

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den
20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av
fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (1), särskilt artiklarna 22.3 och 23.5 i denna, och
av följande skäl:
(1)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enligt artikel 22.1 b i förordning (EG) nr 2371/2002 får
fiskefartyg endast delta i verksamhet som omfattas av
den gemensamma fiskeripolitiken om de ombord har
installerat ett fungerande system som gör det möjligt att
spåra och identifiera fartyget genom fjärrsystem för
övervakning.

KAPITEL I
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Det är lämpligt att föreskriva att från och med den 1
januari 2004 alla fiskefartyg över 18 meters längd
överallt skall omfattas av ett satellitbaserat övervakningssystem för fartyg (VMS), och att från och med den 1
januari 2005 detta skall gälla för alla fiskefartyg över 15
meters längd överallt.

Syfte
I denna förordning fastställs närmare föreskrifter för hur
medlemsstaterna skall använda det satellitbaserade fartygsövervakningssystem (VMS) som avses i artikel 22.1 b och artikel
23.3 i förordning (EG) nr 2371/2002.

De fiskefartyg som uteslutande bedriver sin verksamhet
innanför medlemsstaternas baslinjer bör inte omfattas av
denna skyldighet eftersom deras verksamhet har en
obetydlig inverkan på resurserna.
I enlighet med artikel 23.3 i förordning (EG) nr 2371/
2002 skall medlemsstaterna fastställa den administrativa
och tekniska struktur som krävs för att sörja för en
effektiv kontroll, inspektion och tillsyn, inbegripet satellitövervakningssystem.
Strängare föreskrifter beträffande satellitövervakningen
av fartyg gör det möjligt att avsevärt förbättra kontrolloch övervakningsverksamhetens effektivitet både till havs
och på land.

Artikel 2
Tillämpningsområde
1.

Denna förordning skall gälla

a) alla fiskefartyg över 18 meters längd överallt från och med
den 1 januari 2004, och
b) alla fiskefartyg över 15 meters längd överallt från och med
den 1 januari 2005.
2. Denna förordning skall inte gälla för fiskefartyg som
uteslutande används för utnyttjande av vattenbruk och uteslutande bedriver sin verksamhet innanför medlemsstaternas
baslinjer.

Det är lämpligt att fastställa en övergångsperiod för
tillämpningen av bestämmelserna om meddelande av
fiskefartygens fart och kurs enligt vissa närmare villkor.

Artikel 3
Centrum för fiskekontroll

(7)

Satellitövervakningen bör tillämpas på liknande sätt för
gemenskapens fiskefartyg och tredje lands fiskefartyg
som fiskar i gemenskapens vatten.

(1) EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

1.

Medlemsstaterna skall driva centrum för fiskekontroll.

(2) EGT L 202, 30.7.1997, s. 18. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 2445/1999 (EGT L 298, 19.11.1999, s. 5).
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En medlemsstats centrum för fiskekontroll skall övervaka

a) de fiskefartyg som för den medlemsstatens flagg, oberoende
av vilka vatten eller vilken hamn som de befinner sig i,

20.12.2003

2. Befälhavarna på gemenskapens fiskefartyg skall särskilt
säkerställa att
a) uppgifterna inte ändras på något sätt,

b) gemenskapsfiskefartyg som för andra medlemsstaters flagg,
och

b) antenner som är kopplade till satellitföljarna inte blockeras
på något sätt,

c) tredje lands fiskefartyg under den tid då de befinner sig i
vatten som lyder under den medlemsstatens överhöghet eller
jurisdiktion.

c) strömtillförseln till satellitföljarna inte avbryts på något sätt,
och att
d) satellitföljaren inte avlägsnas från fiskefartyget.

3.
Medlemsstater får driva ett centrum för fiskekontroll tillsammans.

3. Satellitföljaren får inte förstöras, skadas, göras obrukbar
eller manipuleras på annat sätt.

KAPITEL II
SATELLITBASERAD

ÖVERVAKNING AV
FISKEFARTYG

GEMENSKAPENS

Artikel 7
Kontrollåtgärder som skall antas av flaggmedlemsstaterna

Krav på satellitföljare på gemenskapens fiskefartyg

Varje flaggmedlemsstat skall tillse att det sker regelbundna
kontroller av att de uppgifter som avses i artikel 5.1 är riktiga
och skall omedelbart vidta åtgärder så snart oriktiga uppgifter
konstateras.

De av gemenskapens fiskefartyg som omfattas av satellitövervakningssystemet får inte lämna en hamn utan en fungerande
satellitföljare ombord.

Artikel 8

Artikel 4

Regelbundenhet i överföringen av uppgifter
Artikel 5
Satellitföljarnas egenskaper
1.
De satellitföljare som installeras ombord på gemenskapens fiskefartyg skall säkerställa automatisk överföring vid alla
tidpunkter till flaggmedlemsstatens centrum för fiskekontroll av
uppgifter rörande
a) identifiering av fiskefartyget,
b) fiskefartygets senaste geografiska position, med ett positionsfel på mindre än 500 meter och ett tillförlitlighetsintervall på 99 %,
c) datum och tidpunkt (i UTC, Universal Time Coordinated)
för fastställande av denna fartygsposition, och
d) med verkan senast från och med den 1 januari 2006, fiskefartygets fart och kurs.
2.
Medlemsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för att säkra
att satellitföljarna inte möjliggör in- eller utmatning av felaktiga
positioner eller kan manipuleras manuellt.

1. Medlemsstaterna skall se till att deras centrum för fiskekontroll minst en gång i timmen, genom satellitövervakningssystemet, erhåller de uppgifter som avses i artikel 5.1 om de
fiskefartyg som för deras flagg och är registrerade i gemenskapen. Kontrollcentrumet får besluta om att begära att få dessa
uppgifter med kortare tidsintervaller.
2. Trots vad som sägs i punkt 1 får överföringen av
uppgifter ske minst en gång varannan timme om centrumet för
fiskekontroll har möjlighet att registrera fiskefartygens verkliga
position.
3. Om ett fiskefartyg befinner sig i hamn får satellitföljaren
stängas av, på villkor att detta anmälts på förhand till flaggmedlemsstatens och kustmedlemsstatens centrum för fiskekontroll
och under förutsättning att nästa rapport visar att fiskefartygets
position inte har ändrats jämfört med den föregående
rapporten.

Artikel 9
Övervakning av inträde i och utträde ur särskilda områden

Artikel 6
Skyldigheter med avseende på satellitföljarna
1.
Befälhavarna på gemenskapens fiskefartyg skall se till att
satellitföljarna vid alla tidpunkter är fullt operationella och att
de uppgifter som avses i artikel 5.1 överförs.

Medlemsstaterna skall se till att deras centrum för fiskekontroll,
via satellitövervakningssystemet, när det gäller fiskefartyg som
för deras flagg och är registrerade i gemenskapen, övervakar
datum och tidpunkt för inträde i och utträde ur
a) alla havsområden för vilka det finns särskilda bestämmelser
om tillträde till vatten och resurser,
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b) zoner som regleras av de regionala fiskeriorganisationer
som gemenskapen eller en viss medlemsstat är part i,
c) tredje lands vatten.

Artikel 10
Överföring av uppgifter till kustmedlemsstaten
1.
Det satellitövervakningssystem som inrättas av de olika
medlemsstaterna skall innefatta automatisk överföring till en
kustmedlemsstats centrum för fiskekontroll av de uppgifter
som föreskrivs i artikel 5 beträffande fiskefartyg som för deras
flagg och är registrerade i gemenskapen under den tid som
fartygen befinner sig i kustmedlemsstatens vatten.
Överföringen av uppgifterna skall ske samtidigt med överföringen till flaggmedlemsstatens centrum för fiskekontroll och i
det format som anges i bilaga I.
2.
Varje medlemsstat skall till övriga medlemsstater överföra
en fullständig förteckning över de latitud- och longitudkoordinater som avgränsar dess exklusiva ekonomiska zon eller exklusiva fiskezon.
3.
Kustmedlemsstater som gemensamt övervakar ett område
får ange en gemensam mottagare av de överföringar som avses
i artikel 5. De skall underrätta kommissionen och övriga
medlemsstater om detta.
4.
Medlemsstaterna skall säkerställa samordningen mellan
deras behöriga myndigheter när det gäller att införa fungerande
rutiner för överföring till en kustmedlemsstats centrum för
fiskekontroll.
5.
Medlemsstaterna skall på begäran överlämna en förteckning till övriga medlemsstater över de fiskefartyg som för deras
flagg och omfattas av satellitövervakningssystemet. Förteckningen skall innehålla uppgift om varje fartygs interna nummer
i registret över fiskefartyg, utvändiga distriktsbeteckning, namn
samt internationella radioanropssignal.

L 333/19

2. Gemenskapens fiskefartyg får inte lämna hamn efter att
ha haft tekniska problem eller utrustning som varit ur funktion
förrän satellitföljaren ombord fungerar till de behöriga myndigheternas belåtenhet eller förrän dessa myndigheter på annat sätt
gett sitt tillstånd.
3. Medlemsstaten skall underrätta befälhavaren eller fartygsägaren eller dennes representant om en satellitföljare som
installerats ombord verkar fungera dåligt eller helt vara ur funktion.
4. Flaggmedlemsstaten får tillåta att satellitföljaren byts ut
mot en fungerande satellitföljare som uppfyller kraven i artikel
5.

Artikel 12
Uppgifter som inte inkommit
1. Om centrumet för fiskekontroll i en flaggmedlemsstat inte
har mottagit meddelanden enligt artiklarna 8 eller 11 på tolv
timmar skall den så snart som möjligt underrätta befälhavaren
eller fartygsägaren eller dennes representant om detta. Om
denna situation inträffar mer än tre gånger inom ett år med
avseende på ett visst fartyg skall flaggmedlemsstaten se till att
satellitföljaren på det fartyget kontrolleras. Berörd medlemsstat
skall undersöka problemet för att fastställa om utrustningen har
manipulerats. Genom undantag från artikel 6.2 d får detta
medföra att sådan utrustning avlägsnas från fartyget för att
undersökas.
2. Om centrumet för fiskekontroll i en flaggmedlemsstat inte
har fått meddelanden i enlighet med artikel 8 eller artikel 11.1
på tolv timmar och den senaste uppgiften om position var från
en kustmedlemsstats vatten, skall det så snart som möjligt
underrätta den kustmedlemsstatens kontrollcentrum om detta.
3. Om de behöriga myndigheterna i en kustmedlemsstat
siktar ett fiskefartyg i sina vatten utan att ha fått några
uppgifter i enlighet med artikel 10.1 eller artikel 11.1 skall de
meddela befälhavaren på fartyget och flaggmedlemsstatens
kontrollcentrum detta.

Artikel 13
Artikel 11

Övervakning av fiskeverksamhet

Tekniska problem eller icke-fungerande satellitföljare

1. Medlemsstaterna skall använda de uppgifter som de
mottagit i enlighet med artikel 8, artikel 10.1 och artikel 11.1
för att uppnå en effektiv övervakning av fartygens fiskeverksamhet.

1.
Om det uppstår tekniska problem med en satellitföljare
som installerats på ett av gemenskapens fiskefartyg, eller om
den upphör att fungera, skall befälhavaren eller fartygsägaren
eller dennes representant var fjärde timme, från det att
händelsen upptäcktes eller från den tidpunkt då han eller hon
informerades i enlighet med punkt 3 eller artikel 12.1, meddela
fartygets aktuella position per e-post, telex, fax, telefon eller
radio, över en radiostation som enligt gemenskapens lagstiftning är godkänd för mottagning av sådana rapporter, till
kontrollcentrumet i flaggmedlemsstaten och i kustmedlemsstaten.

2. Flaggmedlemsstaterna skall säkerställa att de uppgifter
som mottagits från fiskefartyg som för deras flagg eller är registrerade i dessa medlemsstater bevaras i elektronisk form under
en period av tre år.
3. Kustmedlemsstaterna skall säkerställa att de uppgifter som
mottagits från fiskefartyg som för en annan medlemsstats flagg
bevaras i elektronisk form under en period av tre år.
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KAPITEL III

KAPITEL IV

TILLGÅNG TILL UPPGIFTER OCH RAPPORTER

SATELLITBASERAD ÖVERVAKNING AV FISKEFARTYG FRÅN
TREDJE LAND SOM BEDRIVER VERKSAMHET I GEMENSKAPENS VATTEN

Artikel 14
Artikel 17

Tillträde till uppgifterna
1.
Medlemsstaterna skall säkerställa att kommissionen på
särskild begäran ges fjärråtkomst med hjälp av interaktiva
sessioner online till de datafiler som innehåller de uppgifter
som registrerats av deras kontrollcentrum.

Krav på satellitföljare ombord
Tredje lands fiskefartyg som omfattas av satellitövervakningssystemet skall ha en fungerande satellitföljare ombord när de
befinner sig i gemenskapens vatten.

2.
De uppgifter som inkommit inom ramen för den här
förordningen skall behandlas med sekretess.
Artikel 18
Artikel 15

Satellitföljarnas egenskaper

Uppgifter om de behöriga myndigheterna

1. De satellitföljare som installeras ombord på tredje lands
fiskefartyg skall säkerställa automatisk överföring vid alla
tidpunkter då dessa fartyg befinner sig i gemenskapens vatten
av följande uppgifter:

1.
Den för kontrollcentrumet ansvariga behöriga myndighetens namn, adress, telefonnummer, telexnummer, faxnummer,
X.25 och eventuella övriga adresser som används för elektronisk dataöverföring förtecknas i bilaga II.
2.
Ändringar av den information som avses i punkt 1 skall
meddelas kommissionen och övriga medlemsstater inom en
vecka efter det att ändringen skett.

Artikel 16

a) Identifiering av fiskefartyget.
b) Fiskefartygets senaste geografiska position, med ett positionsfel på mindre än 500 meter och med ett tillförlitlighetsintervall på 99 %.
c) Datum och tidpunkt (i UTC, Universal Time Coordinated)
för fastställande av fiskefartygets position.
d) Med verkan senast från och med den 1 januari 2006, fiskefartygets fart och kurs.

Medlemsstaternas halvårsrapporter
1.
Medlemsstaterna skall varje halvår, senast den 1 maj
respektive den 1 november, rapportera till kommissionen hur
deras satellitövervakningssystem har fungerat under det gångna
halvåret.
2.
De skall
uppgifter:

särskilt

meddela

kommissionen

följande

a) Antal fiskefartyg som för medlemsstatens flagg eller är registrerade i medlemsstaten, och som omfattats av satellitövervakningssystemet under det gångna halvåret.
b) En förteckning över fiskefartyg vars satellitföljare upprepade
gånger haft tekniska problem eller inte fungerat under det
gångna halvåret.
c) Antal positionsrapporter som kontrollcentrumet mottagit
under det gångna halvåret, fördelade efter flaggstat.
d) Den sammanlagda tid som de fiskefartyg som för medlemsstatens flagg eller är registrerade i medlemsstaten, och som
omfattats av satellitövervakningssystemet, har tillbringat i
havsområden identifierade genom FAO-delområden under
det gångna halvåret.

2. Satellitföljarna skall inte medge in- eller utmatning av
felaktiga positioner och skall inte kunna manipuleras manuellt.

Artikel 19
Skyldigheter med avseende på satellitföljarna
1. Befälhavarna på de av tredje lands fiskefartyg som
omfattas av satellitövervakningssystemet skall se till att satellitföljarna vid alla tidpunkter är fullt operationella och att de
uppgifter som avses i artikel 18.1 överförs.
2. Befälhavarna på tredje lands fiskefartyg skall särskilt
säkerställa att
a) uppgifterna inte ändras på något sätt,
b) antenner som är kopplade till satellitföljarna inte blockeras
på något sätt,
c) strömtillförseln till satellitföljarna inte avbryts på något sätt,
och att
d) satellitföljaren inte avlägsnas från fiskefartyget.

3.
Det format som skall användas vid anmälan av de
uppgifter som avses i punkt 2 får fastställas gemensamt av
medlemsstaterna och kommissionen.

3. Satellitföljaren får inte förstöras, skadas, göras obrukbar
eller manipuleras på annat sätt.
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Artikel 20
Regelbundenhet i överföringen av uppgifter
Den automatiska överföringen av uppgifter skall ske minst en
gång varje timme. Överföringen av uppgifter får dock ske minst
en gång varannan timme om flaggmedlemsstatens centrum för
fiskekontroll har möjlighet att registrera fiskefartygens verkliga
position.

L 333/21

3. Ett tredje lands fartyg som fiskar i gemenskapens vatten
får inte lämna hamnen i en medlemsstat efter att ha haft
tekniska problem eller utrustning som varit ur funktion förrän
satellitföljaren ombord fungerar till de behöriga myndigheternas
belåtenhet eller förrän dessa myndigheter på annat sätt gett sitt
tillstånd.

Artikel 21

4. Kustmedlemsstaten skall underrätta befälhavaren eller
fartygsägaren eller dennes representant om en satellitföljare
som installerats ombord verkar fungera dåligt eller helt vara ur
funktion.

Vidarebefordran till kustmedlemsstaten

Artikel 24

De uppgifter om position som avses i artikel 18.1 skall vidarebefordras till kustmedlemsstatens kontrollcentrum i det format
som anges i bilaga I.

Övervakning av fiskeverksamhet och rapporter

Artikel 22
Samarbete mellan medlemsstater och tredje land
1.
Varje medlemsstat skall till behöriga myndigheterna i de
berörda tredje länderna översända en fullständig förteckning
över de latitud- och longitud-koordinater som avgränsar dess
exklusiva ekonomiska zon eller exklusiva fiskezon, i ett format
som är kompatibelt med World Geodetic System 1984 (WGS
84).
2.
Kustmedlemsstaterna skall säkerställa samordningen med
de berörda tredje ländernas behöriga myndigheter när det gäller
att införa fungerande rutiner för automatisk överföring till
kontrollcentrumen.

Tekniska problem eller icke-fungerande satellitföljare
1.
Om det uppstår tekniska problem med en satellitföljare
ombord på ett fartyg från tredje land när det befinner sig i
gemenskapens vatten, eller om den upphör att fungera, skall
befälhavaren eller fartygsägaren eller dennes representant
varannan timme, samt varje gång fartyget går från ett ICESområde till ett annat, meddela fartygets aktuella position per epost, telex, fax, telefon eller radio.
skall

överföras

2. Medlemsstaterna skall säkerställa att de uppgifter som
mottagits från tredje lands fiskefartyg bevaras i elektronisk form
under en period av tre år.
3. Medlemsstaterna skall utan dröjsmål underrätta kommissionen om ett fartyg inte följer bestämmelserna i det här
kapitlet.
KAPITEL V
SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 25
Upphävande
Förordning (EG) nr 1489/97 skall upphöra att gälla från och
med den 1 januari 2004.

Artikel 23

2.
Uppgifterna
kontrollcentrum.

1. Medlemsstaterna skall använda de uppgifter som de fått i
enlighet med artikel 18 och artikel 23.1 för en effektiv övervakning av tredje lands fartygs fiskeverksamhet.

till

kustmedlemsstatens

Hänvisningar till den upphävda förordningen skall anses som
hänvisningar till den här förordningen och skall läsas enligt
jämförelsetabellen i bilaga III.
Artikel 26
Ikraftträdande och giltighet
Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Det skall tillämpas från och med den 1 januari 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 18 december 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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BILAGA I
FORMAT FÖR ÖVERFÖRING AV ELEKTRONISKA UPPGIFTER TILL KUSTMEDLEMSSTATERNA
A. Innehållet i positionsrapporten

Datafältkod

Obligatorisk
Frivillig

Ny rapport

SR

O

Systemuppgift: Anger början på meddelandet

Adress

AD

O

Uppgifter om meddelandet: destination: kustmedlemsstat ISO-landskod Alpha-3

Typ av meddelande

TM

O

Uppgifter om meddelandet: Typ av meddelande, ”POS”

Radioanropssignal

RC

O

Registreringsuppgifter för fartyget

Fiskeresa nr

TN

F

Uppgifter om aktivitet: Fiskeresans serienummer under
innevarande år

Fartygets namn

NA

F

Registreringsuppgifter för fartyget

Internt referensnummer

IR

F (1)

Registreringsuppgifter för fartyget: Flaggstatens unika
fartygsnummer, dvs. ISO-landskod Alpha-3 för flaggstaten följd av ett nummer

Externt registreringsnummer

XR

F

Registreringsuppgifter för fartyget: Numret på fartygets
sida

Latitud (decimal)

LT

O

Uppgifter om aktivitet: Position då överföringen görs

Longitud (decimal)

LG

O

Uppgifter om aktivitet: Position då överföringen görs

Fart

SP

O (2)

Fartygshastighet i tiondels knop

Kurs

CO

O (2)

Fartygskurs 360 graders skala

Datum

DA

O

Uppgifter om meddelandet: Överföringsdatum

Tidpunkt

TI

O

Uppgifter om meddelandet: Överföringsdatum

Slut på rapporten

ER

O

Systemuppgift: Anger slutet på meddelandet.

Elektroniska uppgifter

Anmärkningar

(1) Obligatoriskt för gemenskapens fiskefartyg.
(2) Frivilligt fram till den 31 december 2005.

B. Positionsrapportens uppbyggnad
En överföring av elektroniska uppgifter skall struktureras på följande sätt:
— Dubbla snedstreck (//) tillsammans med bokstäverna ”SR” anger att ett meddelande påbörjas.
— Dubbla snedstreck (//) tillsammans med en datafältkod anger var en elektronisk uppgift påbörjas.
— Ett enkelt snedstreck (/) används för att skilja datafältkoden från efterföljande data.
— Data som lämnas parvis skall åtskiljas av ett mellanslag.
— Dubbla snedstreck (//) tillsammans med bokstäverna ”ER” anger att rapporten är avslutad.
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C. Definition av elektroniska uppgifter
Kategori

Elektroniska uppgifter

Systemuppgifter

Uppgifter om meddelandet

Registreringsuppgift
fartyget

Uppgifter om aktivitet

om

Datafältkod

Typ

Innehållsförteckning

Definitioner

Ny rapport

SR

Anger att rapporten påbörjas

Slut på rapport

ER

Anger att rapporten är avslutad

Destinationsadress

AD

Char*3

Adress enligt ISO-3166

Adress för den part som tar emot
meddelandet

Typ av meddelande

TM

Char*3

Kod

De första tre bokstäverna som anger typ
av meddelande

Datum

DA

Num*8

ÅÅÅÅMMDD

År, månad och dag

Tidpunkt

TI

Num*4

HHMM

Timmar och minuter (UTC)

Radioanropssignal

RC

Char*7

IRCS-kod

Fartygets internationella radioanropssignal

Fartygets namn

NA

Char*30

ISO 8859.1

Fartygets namn

Extern registrering

XR

Char*14

ISO 8859.1

Numret på fartygets sida

Internt referensnummer

IR

Char*3
Num*9

ISO-3166 + max.9N

Unikt fartygsnummer som fastställts av
flaggstatens myndigheter vid registrering

Latitud (decimal)

LT

Char*7

+/-DD.ddd

Negativa värden om latituden ligger på
södra halvklotet (1)(WGS84)

Longitud (decimal)

LG

Char*8

+/-DD.ddd

Negativa värden om longituden ligger
på västra halvklotet (WGS84)

Fart

SP

Num*3

Knop*10

t.ex.//SP/105 = 10,5 knop

Kurs

CO

Num*3

360 graders skala

t.ex.//CO/270 = 270°

Fiskeresa nr

TN

Num*3

001-999

Fiskeresans nummer under innevarande
år

(1) Plustecknet (+) behöver inte överföras, inledande nollor kan utelämnas.
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BILAGA II
BEHÖRIGA MYNDIGHETER
BELGIË/BELGIQUE

ESPAÑA

Namn:

Namn:

Dienst voor de Zeevisserij
Administratief Centrum

Secretaría General de Pesca Marítima

Adress: Paseo de la Castellana no 112
ES-28046 Madrid

Adress: Vrijhavenstraat 5
B-8400 Oostende

Tfn:

Tfn:

Fax:

(34) 913 47 15 44

X.25:

21453150315802

E-post:

csp@mapya.es

(32-59) 50 89 66 — 51 29 94

Fax:

(32-59) 51 45 57 — 51 45 57

Telex:

81075 dzvost

X.25:

206 259 020 63

E-post:

Dienst.Zeevisserij@ewbl.vlaanderen.be
VMS.Oostende@wol.be

(34) 913 47 17 50

FRANCE
Namn:

Cross Atlantique

Adress: Château de la Garenne
Avenue Louis Bougo
F-56410 Etel
DANMARK

Tfn

(33) 297 55 35 35

Namn:

Fax:

(33) 297 55 49 34

Adress: Stormgade 2
DK-1470 København K

Telex:

95 05 19

Tfn:

(45) 33 96 36 09

IRELAND

Fax:

(45) 33 96 39 00

Namn:

Telex:

16144 fm dk

X.25:

238 201 023 8535 (til Fiskeridirektoratet)
238 201 023 853 (fra Fiskeridirektoratet)

Adress: Haulbowline
Co. Cork
Ireland

E-post:

sat@fd.dk

Tfn:

Fiskeridirektoratet

DEUTSCHLAND
Namn:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Adress: Palmaille 9
D-22767 Hamburg
Tfn:

(49-40) 38905-173/38905-180

Fax:

(49-40) 38905-128/38905-160

Telex:

0214/763

X.25:

0 262 45 4001 20221

E-post:

bettina.gromke@ble.de

ΕΛΛΑΣ
Namn:

Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας/∆ιεύθυνση Λιµενικής
Αστυνοµίας Γ (Αλιείας)

Adress: Γρ. Λαµπράκη 150
EL-18518 Πειραιάς
Tfn:

(30-210) 4519901 — 4191308 — 4513657

Fax:

(30-210) 4191561 — 4285466

Telex:

212239 — 212273

Χ.25:
E-post:

Fisheries Monitoring Centre
Naval Base

(353-21) 486 48 30 — 486 48 31 — 486 49 66 —
486 49 70 — 437 87 52 (24 hr)

Fax:

(353-21) 437 80 96

X.25:

272 440 520 023

E-post:

nscstaff@eircom.net or
fmcvmsst@eircom.net

ITALIA
Namn:

Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto —
Guardia costiera

Adress: Viale dell'Arte n. 16
I-00144 Roma
Tfn:

(39) 06 59 23 569 — 59 24 145 — 59 08 45 27

Fax:

(39) 06 59 22 737 — 59 08 47 93

Telex:

(39) 06 61 41 56 — 61 41 03 — 61 11 72

E-post:

cogecap3@flashnet.it

NEDERLAND
Namn:

Algemene Inspectiedienst

Adress: Poststraat 15
Postbus 234
6461 AW Kerkrade
Nederland
Tfn:

(31-45) 546 62 22
(31-45) 546 62 30

02023 — 22100047

Fax:

(31-45) 546 10 11

vms@mail.yen.gr,
demos@yen.gr

X.25:

0204 14444605

E-post:

meldkamer@minLnv.nl
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PORTUGAL
Namn:

Direcção-Geral das Pescas e Aquicultura

Adress: Av. de Brasília
P-1400-038 Lisboa
Tfn:

(351-21) 302 51 00/302 51 90

Fax:

(351-21) 302 51 01

X.25:

268096110344
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SVERIGE
Namn:

Fiskeriverket

Adress: Box 423
S-401 26 Göteborg
Tfn:

(46-31) 743 03 00

Fax:

(46-31) 743 04 44

X.25:

2043 7 201034

E-post:

fiskeriverket@fiskeriverket.se

UNITED KINGDOM
SUOMI/FINLAND
Name:

Maa- ja metsätalousministeriö, kala- ja riistaosasto

Namn:

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food
Fisheries IV Division

Adress: Mariankatu 23
FI-00170 Helsinki

Adress: Nobel House, 17, Smith Square
London SW1P 3JR
United Kingdom

Tfn:

(358-9) 16001

Tfn:

(44-207) 270 8337 — Scotland: (44-131) 244 6078

Fax:

(358-9) 16052640

Fax:

(44-207) 238 6566

X.25:

(0) 244 20100131

Telex:

21274

E-post:

ali.lindahl@mmm.fi
markku.nousiainen@mmm.fi

X.25:

237 859 010 201

E-post:

r.crooks@fish.gov.uk (not for data transmission)
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BILAGA III
JÄMFÖRELSETABELL

Förordning (EG) nr 1489/97

Den här förordningen

Artikel 1

Artikel 1

—

Artikel 2

—

Artikel 3

Artikel 2

—

—

Artikel 4

Artikel 3.1

Artikel 5.1

—

Artikel 5.2

—

Artikel 6

Artikel 3.2

Artikel 7

Artikel 3.3

Artikel 8.1

—

Artikel 8.2

Bilaga I

Artikel 8.3

Artikel 3.4

Artikel 9

Artikel 4.1

Artikel 10.1

Artikel 4.2

Artikel 10.2

Artikel 4.3

Artikel 10.3

Artikel 4.4

Artikel 10.4

—

Artikel 10.5

Artikel 5

—

Artikel 6.1

Artikel 11.1

Artikel 6.2

Artikel 11.2 och 11.4

Artikel 6.3

Artikel 11.3

—

Artikel 12.1

—

Artikel 12.2

—

Artikel 12.3

—

Artikel 13.1

—

Artikel 13.2

—

Artikel 13.3

Artikel 7

Artikel 14.1

—

Artikel 14.2

Artikel 8

Artikel 15

Artikel 9

—

Artikel 10

Artikel 16

—

Artikel 17

—

Artikel 18

—

Artikel 19

—

Artikel 20

—

Artikel 21

—

Artikel 22

—

Artikel 23

—

Artikel 24

—

Artikel 25
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Den här förordningen

Artikel 11

Artikel 26

Bilaga I

—

Bilaga II

Bilaga I

Bilaga III

Bilaga II

—

Bilaga III

L 333/27

L 333/28

SV

Europeiska unionens officiella tidning

20.12.2003

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2245/2003
av den 19 december 2003
om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 när det
gäller övervakning av transmissibel spongiform encefalopati hos får och getter
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), särskilt
artikel 23 första stycket i denna, och
av följande skäl:
(1)

I förordning (EG) nr 999/2001 fastställs bestämmelser
för övervakning av transmissibel spongiform encefalopati (TSE) hos får och getter.

(2)

Det bör fastställas olika urvalsstorlekar för får och getter
för att underlätta tolkningen av resultaten från TSE-testningen.

(3)

Övervakningen av ett stort antal får som slaktats för att
användas som livsmedel i medlemsstater med stora
fårpopulationer har gjort det möjligt att uppskatta TSEprevalensen i dessa populationer. Omfattningen på
övervakningen i stora fårpopulationer bör därför
minskas. Övervakningen av får som slaktats för att
användas som livsmedel i medlemsstater med små fårpopulationer ger begränsad mängd information och bör
därför inte längre vara obligatorisk.

(4)

Det är i de flesta medlemsstater svårt eller omöjligt att
genomföra övervakning av ett tillräckligt stort antal
getter som slaktats för att användas som livsmedel för

att få fram den sannolika TSE-prevalensen i denna
grupp. Övervakning av denna grupp bör därför inte
längre vara obligatorisk.
(5)

Övervakningen av självdöda får och getter bör ökas för
att man skall få fram uppgifter om TSE:s prevalens och
för att underlätta utrotningen av sjukdomen. Medlemsstaterna bör vidta åtgärder för att säkerställa att smittade
djur inte undantas från provtagning.

(6)

Förordning (EG) nr 999/2001 bör därför ändras. Av
praktiska skäl bör hela bilaga III ersättas.

(7)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilaga III till förordning (EG) nr 999/2001 skall ändras på det
sätt som anges i bilagan till denna förordning.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det
att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 19 december 2003.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 147, 31.5.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 1915/2003 (EUT L 283,
31.10.2003, s. 29).
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BILAGA
Bilaga III till förordning (EG) nr 999/2001 skall ersättas med följande:

”BILAGA III
ÖVERVAKNINGSSYSTEM

KAPITEL A

I.

ÖVERVAKNING AV NÖTKREATUR
1.

Allmänt
Övervakning av nötkreatur skall genomföras enligt de laboratoriemetoder som fastställs i kapitel C punkt 3.1 b i
bilaga X.

2.

Övervakning av djur som slaktats för att användas som livsmedel

2.1 Alla nötkreatur som är äldre än 24 månader som
— ’nödslaktats’ enligt definitionen i artikel 2 n i rådets direktiv 64/433/EEG (1), eller
— slaktats enligt kapitel VI punkt 28 c i bilaga I till direktiv 64/433/EEG, utom djur som inte uppvisar kliniska
tecken på sjukdom och som slaktats i samband med en kampanj för sjukdomsutrotning,
skall testas för BSE.
2.2 Alla nötkreatur som är äldre än 30 månader som
— slaktats på normalt sätt för att användas som livsmedel, eller
— slaktats i samband med en kampanj för sjukdomsutrotning enligt kapitel VI punkt 28 c i bilaga I till direktiv
64/433/EEG och inte uppvisar kliniska tecken på sjukdom
skall testas för BSE.
2.3 Genom undantag från punkt 2.2 och med avseende på nötkreatur som fötts, uppfötts och slaktats på dess territorium får Sverige besluta att endast undersöka ett slumpmässigt urval. Urvalet skall omfatta minst 10 000 djur
per år.

3.

Övervakning av djur som inte slaktats för att användas som livsmedel

3.1 Alla nötkreatur över 24 månader som har dött eller avlivats, men som inte
— avlivats för destruering enligt kommissionens förordning (EG) nr 716/96 (2),
— avlivats inom ramen för en epidemi, som mul- och klövsjuka,
— slaktats för att användas som livsmedel,
skall testas för BSE.
3.2 Medlemsstaterna får besluta att göra undantag från bestämmelserna i punkt 3.1 på avlägsna områden med låg
djurtäthet, där ingen insamling av döda djur anordnas. Medlemsstater som tillämpar detta undantag skall
underrätta kommissionen om detta och lämna en förteckning över undantagna områden. Undantaget får inte
omfatta mer än 10 % av nötkreaturspopulationen i medlemsstaten.
(1) EGT 121, 29.7.1964, s. 2012/64.
(2) EGT L 99, 20.4.1996, s. 14.
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Övervakning av djur som köpts upp för destruering enligt förordning (EG) nr 716/96

4.1 Alla djur som nödslaktats eller som befunnits vara sjuka vid undersökning före slakt skall testas för BSE.
4.2 Alla djur över 42 månader som fötts efter den 1 augusti 1996 skall testas för BSE.
4.3 Varje år skall ett slumpmässigt urval av minst 10 000 djur som inte omfattas av punkterna 4.1 och 4.2 testas
för BSE.

5.

Övervakning av andra djur
Utöver den testning som avses i punkterna 2, 3 och 4 får medlemsstaterna besluta att på frivillig väg ta prov av
andra nötkreatur som befinner sig på deras territorium, särskilt om dessa djur kommer från länder med
inhemska fall av BSE, har ätit foder som kan ha varit smittat, eller har fötts av eller härstammar från BSE-smittade moderdjur.

6.

Åtgärder efter testning

6.1 När ett djur som slaktats för att användas som livsmedel valts ut för BSE-testning, skall kontrollmärkningen
enligt kapitel XI i bilaga I till direktiv 64/433/EEG inte göras på slaktkroppen av detta djur förrän ett negativt
resultat har erhållits från snabbtestet.
6.2 Medlemsstaterna får göra undantag från bestämmelserna i punkt 6.1 när det finns ett officiellt system i slakteriet
som säkerställer att inga delar av undersökta djur som försetts med kontrollmärkningen lämnar slakteriet förrän
ett negativt resultat har erhållits från snabbtestet.
6.3 Alla delar av kroppen, inklusive huden, hos det djur som har testats för BSE skall behållas under officiell
övervakning till dess att ett negativt resultat har erhållits från snabbtestet, utom om de bortskaffas i enlighet
med artikel 4.2 a och b i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 (1).
6.4 Alla delar av kroppen, inklusive huden, hos djur som snabbtestats positivt för BSE skall bortskaffas i enlighet
med artikel 4.2 a och b i förordning (EG) nr 1774/2002, utom material som behålls i samband med den registrering som föreskrivs i kapitel B avsnitt III.
6.5 När ett djur som slaktats för att användas som livsmedel snabbtestats positivt för BSE skall, förutom den positivt
testade slaktkroppen, åtminstone den slaktkropp som omedelbart föregick den och de två slaktkroppar som
omedelbart följde den på samma slaktband destrueras i enlighet med punkt 6.4.
6.6 Medlemsstaterna får göra undantag från bestämmelserna i punkt 6.5 när det finns ett system i slakteriet som
förhindrar kontaminering mellan slaktkroppar.

II. ÖVERVAKNING AV FÅR OCH GETTER
1.

Allmänt
Övervakning av får och getter skall genomföras enligt de laboratoriemetoder som fastställs i kapitel C punkt 3.2
b i bilaga X.

2.

Övervakning av får som slaktats för att användas som livsmedel
I medlemsstater där populationen tackor och betäckta tacklamm uppgår till över 750 000 djur skall det årligen
tas stickprov på minst 10 000 får som slaktats för att användas som livsmedel (2). Djuren skall vara äldre än 18
månader eller ha mer än två permanenta framtänder som kommit fram genom tandköttet. De prov som tas skall
vara representativa för varje region och säsong. Urvalet skall utformas så att man undviker överrepresentation
av någon grupp med avseende på ursprung, ålder, ras, uppfödningsform eller andra utmärkande drag. Djurens
ålder skall uppskattas utifrån tandbildning, uppenbara mognadstecken eller andra tillförlitliga upplysningar. Flerfaldig provtagning i samma besättning skall om möjligt undvikas.

(1) EGT L 273, 10.10.2002, s. 1.
(2) Urvalsstorleken har beräknats på så sätt att det skall vara möjligt att med 95 % konfidens upptäcka en prevalens på 0,03 % hos slaktade djur. Provet är begränsat till medlemsstater med stor fårpopulation.
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Övervakning av får och getter som inte slaktats för att användas som livsmedel
Får och getter som är äldre än 18 månader, eller som har mer än två permanenta framtänder som kommit fram
genom tandköttet, och som har dött eller avlivats, men som inte
— avlivats i samband med en kampanj för sjukdomsutrotning,
— slaktats för att användas som livsmedel,
skall testas i de antal som anges i tabell A respektive B nedan. De prov som tas skall vara representativa för varje
region och säsong. Urvalet skall utformas så att man undviker överrepresentation av någon grupp med avseende
på ursprung, ålder, ras, uppfödningsform eller andra utmärkande drag. Djurens ålder skall uppskattas utifrån
tandbildning, uppenbara mognadstecken eller andra tillförlitliga upplysningar. Flerfaldig provtagning i samma
besättning skall om möjligt undvikas. Medlemsstaten skall inrätta ett system för riktade eller andra kontroller så
att djur inte undantas från provtagning.
Medlemsstaterna får besluta att undanta avlägsna områden med låg djurtäthet, där ingen insamling av döda djur
anordnas, från provtagningen. Medlemsstater som tillämpar detta undantag skall underrätta kommissionen om
detta och lämna en förteckning över undantagna områden. Undantaget får inte omfatta mer än 10 % av får- och
getpopulationen i medlemsstaten.
Tabell A

Population av tackor och betäckta tacklamm i
medlemsstaten

Minsta urvalsstorlek döda får (1)

> 750 000

10 000

100 000-750 000

1 500

40 000-100 000

500

< 40 000

100

(1) Urvalsstorleken har fastställts för att ta hänsyn till fårpopulationens storlek i de enskilda medlemsstaterna, dock så att de
skall vara uppnåeliga mål. Genom urvalsstorleken på 10 000, 1 500, 500 och 100 djur skall det vara möjligt att med 95 %
konfidens upptäcka en prevalens på 0,03 %, 0,2 %, 0,6 % respektive 3 %.

Tabell B

Population av getter som redan fått killingar och betäckta
getter i medlemsstaten

Minsta urvalsstorlek döda getter (1)

> 750 000

5 000

250 000-750 000

1 500

40 000-250 000

500

< 40 000

50

(1) Urvalsstorleken har fastställts för att ta hänsyn till getpopulationens storlek i de enskilda medlemsstaterna, dock så att de
skall vara uppnåeliga mål. Genom urvalsstorleken på 5 000, 1 500, 500 och 50 djur skall det vara möjligt att med 95 %
konfidens upptäcka en prevalens på 0,06 %, 0,2 %, 0,6 % respektive 6 %. Om medlemsstaterna har problem med att samla
ihop ett tillräckligt antal självdöda getter för att komma upp till den urvalsstorlek som fastställts för dem, kan de välja att
komplettera med att testa getter som slaktats för att användas som livsmedel och som är äldre än 18 månader i förhållandet
tre slaktade getter för varje självdöd get.

4.

Övervakning av smittade besättningar
Från och med den 1 oktober 2003 skall det tas prov av djur som är äldre än 12 månader eller som har en
permanent framtand som kommit fram genom tandköttet och som avlivats enligt bestämmelserna i punkt 2 b i,
2 b ii eller 2 c i bilaga VII, på grundval av ett enkelt slumpmässigt urval enligt den urvalsstorlek som anges i
tabellen.
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Antal utslagsdjur äldre än 12 månader i besättningen

Minsta urvalsstorlek (1)

70 eller färre

Alla lämpliga djur

80

68

90

73

100

78

120

86

140

92

160

97

180

101

200

105

250

112

300

117

350

121

400

124

450

127

500 eller fler

150

(1) Urvalsstorleken beräknas på så sätt att den med 95 % säkerhet innehåller åtminstone ett positivt fall, om sjukdomen har en
prevalens på 2% i testpopulationen.

5.

Övervakning av andra djur
Förutom de övervakningsprogram som fastställs i punkterna 2, 3 och 4 får medlemsstaterna besluta att på
frivillig väg övervaka andra djur, särskilt
— djur som används för mejeriproduktion,
— djur som kommer från länder med inhemska fall av TSE,
— djur som ätit foder som kan ha varit smittat,
— djur som fötts av eller som härstammar från TSE-smittade moderdjur.

6.

Åtgärder efter testning av får och getter

6.1 När får eller getter som slaktats för att användas som livsmedel valts ut för TSE-testning, skall kontrollmärkningen enligt kapitel XI i bilaga I till direktiv 64/433/EEG inte göras på slaktkroppen av detta djur förrän ett
negativt resultat har erhållits från snabbtestet.
6.2 Medlemsstaterna får göra undantag från punkt 6.1 när det finns ett officiellt system i slakteriet som säkerställer
att inga delar av undersökta djur som försetts med kontrollmärkningen lämnar slakteriet förrän ett negativt
resultat har erhållits från snabbtestet.
6.3 Alla delar av kroppen, inklusive huden, hos det djur som testats skall behållas under officiell övervakning till
dess att ett negativt resultat för snabbtestet har erhållits, utom om de bortskaffas i enlighet med artikel 4.2 a och
b i förordning (EG) nr 1774/2002.
6.4 Alla delar av kroppen, inklusive huden, hos djur som snabbtestats positivt för TSE skall bortskaffas i enlighet
med artikel 4.2 a och b i förordning (EG) nr 1774/2002, utom material som behålls i samband med den registrering som föreskrivs i avsnitt III i kapitel B.

7.

Genotypning

7.1 Prionproteinet för varje TSE-positivt får skall genotypbestämmas. TSE-fall med resistenta genotyper (får med
genotyper som kodar för alanin på båda allelerna vid kodon 136, arginin på båda allelerna vid kodon 154 och
arginin på båda allelerna vid kodon 171) skall omedelbart rapporteras till kommissionen. Om det är möjligt
skall dessa fall lämnas in för klassificering av stamtyper. Om det inte är möjligt att klassificera stamtyperna för
dessa fall skall ursprungsbesättningen samt alla andra besättningar som djuret har tillhört övervakas extra noga i
syfte att upptäcka andra TSE-fall för stamtypsklassificering.
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7.2 Utöver de djur som genotypbestämts enligt bestämmelserna i punkt 7.1 skall genotypen för prionproteinet av
ett stickprov av får bestämmas. I medlemsstater med en fårpopulation på mer än 750 000 vuxna får skall detta
urval uppgå till minst 600 djur. I övriga medlemsstater skall urvalet uppgå till minst 100 djur. Stickprovet kan
väljas från djur som slaktats för att användas som livsmedel, från självdöda eller levande djur. De prov som tas
bör vara representativa för hela fårpopulationen.
III. ÖVERVAKNING AV ANDRA DJURARTER
Medlemsstaterna kan på frivillig basis utföra TSE-tester på andra djurarter än nötkreatur, får och getter.
KAPITEL B
I.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS MED I MEDLEMSSTATERNAS RAPPORTER
1. Antal misstänkta fall per djurart för vilka man infört restriktioner för förflyttning enligt artikel 12.1.
2. Antal misstänkta fall per djurart på vilka laboratorieundersökningar görs enligt artikel 12.2 samt resultatet av
undersökningarna.
3. Antal besättningar av får och getter för vilka misstänkta fall har rapporterats och undersökts enligt artikel 12.1
och 12.2.
4. Uppskattad storlek på var och en av de delpopulationer som avses i kapitel A avsnitt I punkterna 3 och 4.
5. Antal nötkreatur som testats inom var och en av de delpopulationer som avses i kapitel A avsnitt I punkterna
2–5, vilken urvalsmetod som använts samt resultatet av dessa tester.
6. Uppskattad storlek på de delpopulationer som avses i kapitel A avsnitt II punkterna 2 och 3 som valts ut för
provtagning.
7. Antal får och getter och besättningar som undersökts inom var och en av de delpopulationer som avses i
kapitel A avsnitt II punkterna 2–5, vilken urvalsmetod som använts samt resultatet av dessa tester.
8. Antal, åldersfördelning och geografisk spridning av positiva fall av BSE och skrapie. Ursprungslandet (om det
inte är detsamma som det rapporterande landet) för positiva fall av BSE och skrapie. Antal och geografisk spridning för besättningar med positiva fall av skrapie. Födelseår och, om möjligt, födelsemånad bör anges för varje
djur med BSE.
9. Positiva, bekräftade fall av TSE hos andra djur än nötkreatur, får och getter.
10. Genotypen och om möjligt rasen på varje djur som det tagits prov från inom var och en av de delpopulationer
som avses i kapitel A del II punkterna 7.1 och 7.2.

II.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS MED I KOMMISSIONENS SAMMANFATTNING
Sammanfattningen skall bestå av tabeller som för varje medlemsstat innehåller åtminstone de uppgifter som avses i
del I.

III. REGISTER
1. Den behöriga myndigheten skall registrera följande uppgifter och spara dessa i sju år:
— Antal och typ av djur för vilka man infört restriktioner för förflyttning enligt artikel 12.1.
— Antal kliniska och epidemiologiska undersökningar enligt artikel 12.1 samt resultatet av dessa.
— Antal laboratorieundersökningar enligt artikel 12.2 samt resultatet av dessa.
— Antal, identitet och ursprung avseende djur som testats inom de övervakningsprogram som avses i kapitel A
samt, om möjligt, ålder, ras och anamnestiska uppgifter.
— Genotypen för prionproteinet hos TSE-positiva får.
2. Undersökningslaboratoriet skall i sju år bevara alla dokument som rör testen, i synnerhet laboratoriejournaler
samt, i förekommande fall, paraffinblock och fotografier av Western blotting.”
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2246/2003
av den 19 december 2003
om särskilda villkor för beviljande av stöd till privat lagring av griskött
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2759/75 av den
29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av
marknaden för griskött (1), särskilt artiklarna 4.6 och 5.4 i
denna, och

(5)

För att underlätta den administration och det kontrollarbete som följer av att avtal ingås bör minsta tillåtna
kvantiteter fastställas.

(6)

Säkerheten bör fastställas till en nivå som tvingar lagerhållaren att fullgöra sina åtaganden.

(7)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:
Artikel 1
(1)

(2)

Interventionsåtgärder får vidtas inom grisköttssektorn
om det genomsnittliga priset på slaktkroppar av gris är
lägre än 103 % av baspriset på gemenskapens representativa marknader och kan förväntas stanna under den
nivån.

Marknadssituationen kännetecknas av att priserna har
sjunkit och nu ligger under den nivån. Med tanke på
säsongsmässiga och cykliska förändringar kan denna
situation förväntas bestå.

1. Från och med den 22 december 2003 får ansökningar
om stöd till privat lagring göras i enlighet med förordning
(EEG) nr 3444/90. De produkter för vilka stöd kan beviljas och
de relevanta beloppen förtecknas i bilagan till den här förordningen.
2. Om kommissionen förlänger eller förkortar lagringsperioden skall stödet anpassas efter det. Tilläggens och avdragens
storlek per månad och per dag fastställs i kolumnerna 6 och 7 i
bilagan.

Artikel 2
(3)

Det är nödvändigt att vidta interventionsåtgärder. Dessa
åtgärder kan begränsas till beviljande av stöd till privat
lagring enligt bestämmelserna i kommissionens förordning (EEG) nr 3444/90 av den 27 november 1990 om
närmare bestämmelser för beviljande av stöd till privat
lagring av griskött (2).

De minsta tillåtna kvantiteterna per avtal och produkt är
följande:
a) 10 ton för benfria produkter.
b) 15 ton för övriga produkter.

(4)

I enlighet med artikel 3 i rådets förordning (EEG) nr
2763/75 av den 29 oktober 1975 om fastställande av
allmänna bestämmelser för beviljande av stöd för privat
lagring av griskött (3), kan kommissionen besluta att
förkorta eller förlänga lagringsperioden. Det bör
fastställas stödbelopp för en viss lagringsperiod, samt
storleken på tillägg och avdrag om perioden förlängs
eller förkortas.

(1) EGT L 282, 1.11.1975, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1365/2000 (EGT L 156, 29.6.2000, s. 5).
(2) EGT L 333, 30.11.1990, s. 22. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 851/2003 (EUT L 123, 17.5.2003, s. 7).
(3) EGT L 282, 1.11.1975, s. 19.

Artikel 3
Säkerheten skall uppgå till 20 % av de stödbelopp som fastställs
i bilagan.

Artikel 4
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs 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 19 december 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

L 333/35

L 333/36

Europeiska unionens officiella tidning

SV

20.12.2003

BILAGA
(euro/ton)
Stödbelopp för en lagringsperiod på
KN-nummer

Tillägg eller avdrag

Produkter för vilka stöd beviljas

1

2

3 månader

4 månader

5 månader

per månad

per dag

3

4

5

6

7

ex 0203

Kött av svin, färskt eller kylt:

ex 0203 11 10

Halva slaktkroppar utan framben,
svans, njurar, mellangärde och
ryggmärg (1)

278

315

352

37

1,24

ex 0203 12 11

Skinka

337

379

421

42

1,41

ex 0203 12 19

Bog

337

379

421

42

1,41

ex 0203 19 11

Framändar

337

379

421

42

1,41

ex 0203 19 13

Rygg, med eller utan nacke, eller
nacke enbart, rygg med eller utan
nedre delen av bringan (2) (3)

337

379

421

42

1,41

ex 0203 19 15

Sida, hel
stycken

rektangulära

164

197

230

33

1,09

ex 0203 19 55

Sida, hel eller i rektangulära
stycken, utan svål och revben

164

197

230

33

1,09

ex 0203 19 55

Skinka, bog, framändar, rygg med
eller utan nacke, eller nacke
enbart, rygg med eller utan nedre
delen av bringan, benfria (2) (3)

337

379

421

42

1,41

ex 0203 19 55

Styckningsdelar
motsvarande
middles (mittbit), med eller utan
svål eller späck, benfria (4)

255

290

325

35

1,17

eller

i

(1) Stöd kan också beviljas för halva slaktkroppar, styckade enligt Wiltshire-metoden, dvs. utan huvud, kindback, käke, fot, svans, ister,
njure, filé, bogblad, bröstben, kotpelare, bäckenben och mellangärde.
(2) Rygg och nacke med eller utan svål, underliggande späck får dock inte överskrida 25 mm tjocklek.
3
( ) Den avtalade kvantiteten får omfatta alla kombinationer av angivna produkter.
(4) Samma presentation som för produkter med KN-nummer 0210 19 20.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2247/2003
av den 19 december 2003
om fastställande av tillämpningsföreskrifter inom sektorn för nötkött för rådets förordning (EG) nr
2286/2002 om ordningar för jordbruksprodukter och varor som framställs genom bearbetning av
jordbruksprodukter med ursprung i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet
(AVS-staterna)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

förordning (EG) nr 1291/2000 av den 9 juni 2000 om
gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med
import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser
för jordbruksprodukter (4), och av kommissionens
förordning (EG) nr 1445/95 av den 26 juni 1995 om
tillämpningsföreskrifter för ordningen med import- och
exportlicenser
inom
nötköttssektorn
och
om
upphävande av förordning (EEG) nr 2377/80 (5).

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2286/2002 om
ordningar för jordbruksprodukter och varor som framställs
genom bearbetning av jordbruksprodukter med ursprung i
gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet
(AVS-staterna) och om upphävande av förordning (EG) nr
1706/98 (1), särskilt artikel 5 i denna, och

(4)

För att möjliggöra en optimal förvaltning av tullkvoterna
bör denna förordning tillämpas på en flerårig basis från
och med den 1 januari 2004.

(5)

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

av följande skäl:

(1)

(2)

Förordning (EG) nr 2286/2002 innebär ett genomförande av ordningar för import från AVS-staterna till
följd av AVS-EG-partnerskapsavtalet, undertecknat i
Cotonou den 23 juni 2000 (2) (nedan kallat ”Cotonouavtalet”). I artikel 1.3 i den förordningen föreskrivs för de
produkter som anges i bilaga I till den förordningen en
allmän ordning för nedsättning av tullar och särskilda
bestämmelser för nedsättning av tullar för vissa
produkter som omfattas av tullkvoter som anges i bilaga
II till den förordningen. Bestämmelser är fastställda för
en årlig kvot på 52 100 ton benfritt kött.

Före Cotonouavtalet fastställdes det i kommissionens
förordning (EG) nr 1918/98 av den 9 september 1998
om fastställande av tillämpningsföreskrifter inom sektorn
för nötkött för rådets förordning (EG) nr 1706/98 om
den ordning som skall gälla för jordbruksprodukter och
varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter med ursprung i stater i Afrika, Västindien eller
Stillahavsområdet (AVS) och om upphävande av förordning (EG) nr 589/96 (3) detaljerade bestämmelser om hur
medgivandena skall genomföras inom sektorn för
nötkött. För tydlighetens skull bör förordning (EG) nr
1918/98 upphöra att gälla och ersättas med en ny
förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1. Importlicenser skall utfärdas för de produkter som avses i
bilagan och med ursprung i Botswana, Kenya, Madagaskar,
Swaziland, Zimbabwe och Namibia på de villkor som fastställs
i denna förordning och inom gränsen för de kvantiteter,
uttryckta i ton benfritt kött, som fastställs i bilaga II till förordning (EG) nr 2286/2002. Fördelningen av benfritt nötkött per
land är följande: Botswana: 18 916 ton, Kenya: 142 ton,
Madagaskar: 7 579 ton, Swaziland: 3 363 ton, Zimbabwe
9 100 ton och Namibia: 13 000 ton.
De årliga kvantiteterna från de olika länder som anges i första
stycket skall vara märkta med följande nummer: kvoten för
Botswana 09.4052, kvoten för Kenya 09.4054, för Madagaskar
09.4051, Swaziland 09.4053, Zimbabwe 09.4055 och kvoten
för Namibia 09.4056.
2. Vid beräkningen av de kvantiteter som avses i artikel 1.1
skall 100 kg benfritt kött vara lika med
— 130 kg nötkött med ben,

(3)

Den ordningen bör förvaltas med hjälp av importlicenser. Därför bör tillvägagångssättet för ansökan
fastställas liksom de uppgifter som bör stå på ansökningarna och licenserna, varvid undantag eventuellt måste
göras från vissa bestämmelser i kommissionens

(1) EGT L 348, 21.12.2002, s. 5.
(2) EGT L 317, 15.12.2000, s. 3.
(3) EGT L 250, 10.9.1998, s. 16.

— 260 kg levande nötboskap,
— 100 kg produkter enligt KN-nummer 0206, 0210 och
1602.
(4) EGT L 152, 24.6.2000. s. 1. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 325/2003 (EUT L 47, 21.2.2003, s. 21).
(5) EGT L 143, 27.6.1995, s. 35. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 852/2003 (EUT L 123, 17.5.2003, s. 9).
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Artikel 2
1.
Inom gränserna för kvoten skall de särskilda tullsatser
som fastställs i Gemensamma tulltaxan minskas med 92 % och
värdetullen med 100 %, för produkter som avses i bilagan och
som importeras i enlighet med denna förordning.
2.
Trots artikel 8.4 i förordning (EG) nr 1291/2000 skall
den minskning som avses i punkt 1 inte gälla kvantiteter utöver
dem som anges i importlicensen.

3. Medlemsstaterna skall per fax eller e-post underrätta
kommissionen om ansökningarna senast den andra arbetsdagen
efter det att inlämningsperioden för ansökningar har löpt ut.
I dessa underrättelser skall det för vart och ett av de berörda
tredje länderna anges för vilka kvantiteter ansökningar har
lämnats in, uppdelat på KN-nummer eller KN-nummergrupp,
alltefter omständigheterna.
4. Om inga giltiga ansökningar lämnats in skall medlemsstaterna per telex eller e-post informera kommissionen om detta
inom den tidsfrist som anges i punkt 3.

Artikel 3
Såvida inte annat föreskrivs i denna förordning skall förordningarna (EG) nr 1291/2000 och (EG) nr 1445/95 tillämpas.

Artikel 4
1.
Ansökningar om importlicenser och importlicenser för de
produkter som berättigar till en minskning av den särskilda tulltaxa som fastställs i Gemensamma tulltaxan i enlighet med
artikel 1.3 i förordning (EG) nr 2286/2002 skall innehålla
följande:
a) Under rubriken ”anmärkningar” och i fält 20, en av följande
angivelser:

Artikel 5
1. För varje berört tredje land skall kommissionen besluta i
vilken utsträckning ansökningar kan beviljas. Om de kvantiteter
produkter med ursprung i tredje land för vilka licenser söks
överskrider den disponibla kvantiteten för landet i fråga, skall
kommissionen minska kvantiteterna i ansökningarna med en
fast procentsats.
Om den sammanlagda kvantitet för vilken ansökningar lämnats
in för ett tredje land understiger den disponibla kvantiteten för
landet, skall kommissionen fastställa vilken mängd som
återstår.
2. Om kommissionen beslutar godkänna ansökningarna
skall licenserna utfärdas den 21:a dagen i varje månad.

— Producto ACP — Reglamentos (CE) no 2286/2002 y
(CE) no 2247/2003
— AVS-produkt — forordning (EF) nr. 2286/2002 og (EF)
nr. 2247/2003
— AKP-Erzeugnis — Verordnungen (EG) Nr. 2286/2002
und (EG) Nr. 2247/2003
— Προϊόν ΑΚΕ — Κανονισµοί (ΕΚ) αριθ. 2286/2002 και (ΕΚ)
αριθ. 2247/2003

Artikel 6
Import enligt den ordning med importtull som fastställs i denna
förordning kan ske endast om ursprunget för de berörda
varorna intygas av behöriga myndigheter i de exporterande
länderna i enlighet med de regler för ursprung som skall
tillämpas för produkterna i fråga enligt protokoll nr 1 till bilaga
V till Cotonouavtalet.

— ACP product — Regulations (EC) No 2286/2002 and
(EC) No 2247/2003
— Produit ACP — règlements (CE) no 2286/2002 et (CE) no
2247/2003
— Prodotto ACP — regolamenti (CE) n. 2286/2002 e (CE)
n. 2247/2003
— ACS-product — Verordeningen (EG) nr. 2286/2002 en
(EG) nr. 2247/2003
— Produto ACP — Regulamentos (CE) n.o 2286/2002 e
(CE) n.o 2247/2003
— AKT-tuote — asetukset (EY) N:o 2286/2002 ja (EY) N:o
2247/2003
— AVS-produkt – förordningarna (EG) nr 2286/2002 och
(EG) nr 2247/2003
b) I fält 8 skall ursprungslandet anges. Licensen skall innebära
en förpliktelse att importera från det angivna landet.
c) I fält 17 skall, utöver antalet djur, den levande vikten anges.
2.
Ansökningar om licenser får bara lämnas in under de
första tio dagarna i varje månad.

20.12.2003

Artikel 7
1. De importlicenser som har utfärdats i enlighet med den
här förordningen skall gälla under 90 dagar från och med den
dag då de utfärdas i enlighet med definitionen i artikel 23.2 i
förordning (EG) nr 1291/2000. Ingen licens får emellertid gälla
efter den 31 december samma år som den utfärdas.
2.

De utfärdade licenserna skall gälla i hela gemenskapen.

Artikel 8
Förordning (EG) nr 1918/98 skall upphöra att gälla.

Artikel 9
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 1 januari 2004.

20.12.2003
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 19 december 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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BILAGA
Produkter som avses i bilaga II till förordning (EG) nr 2286/2002

Código NC
KN-kode
KN-Code
Κωδικός ΣΟ
CN code
Code NC
Codice NC
GN code
Código NC
CN-koodi
KN-nummer

0102 90 05
0102 90 21
0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49
0102 90 51
0102 90 59
0102 90 61
0102 90 69
0102 90 71
0102 90 79
0201 10 00
0201 20 20
0201 20 30
0201 20 50
0201 20 90
0201 30 00
0202 10 00
0202 20 10
0202 20 30
0202 20 50
0202 20 90
0202 30 10
0202 30 50
0202 30 90
0206 10 95
0206 29 91
0210 20 10
0210 20 90
0210 99 51
0210 99 90
1602 50 10
1602 90 61
Los códigos NC, incluidas las notas a pie de página, se definen en el Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, modificado
(DO L 256 de 7.9.1987, p. 1).
NB:
KN-koderne, herunder henvisninger til fodnoter, er fastsat i Rådets ændrede forordning (EØF) nr. 2658/87 (EFT L 256 af
7.9.1987, s. 1).
NB:
Die KN-Codes sowie die Verweisungen und Fußnoten sind durch die geänderte Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates
bestimmt (ABl. L 256 vom 7.9.1987, S. 1).
Σηµείωση: Οι κωδικοί της συνδυασµένης ονοµατολογίας, συµπεριλαµβανοµένων των υποσηµειώσεων, καθορίζονται στον τροποποιηµένο κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 τον Συµβουλίου (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1).
NB:
The CN codes and the footnotes are defined in amended Council Regulation (EEC) No 2658/87 (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).
NB:
Les codes NC ainsi que les renvois en bas de page sont définis au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, modifié (JO L 256
du 7.9.1987, p. 1).
NB:
I codici NC e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, modificato (GU L 256
del 7.9.1987, pag. 1).
NB:
GN-codes en voetnoten: zie de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad (PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1).
NB:
Os códigos NC, incluindo as notas de pé-de-página, são definidos no Regulamento (CEE) n.o 2658/87 do Conselho, alterado
(JO L 256 de 7.9.1987, p. 1).
HUOM.: Tuotekoodit ja niihin liittyvät alaviitteet määritellään neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).
Anm.:
KN-numren och fotnoterna definieras i rådets ändrade förordning (EEG) nr 2658/87 (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).

Nota:

20.12.2003

20.12.2003
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2248/2003
av den 19 december 2003
om upphörande av fiske efter rödspätta med fartyg under belgisk flagg
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

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

(2)

(3)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

av följande skäl:
(1)

registrerade i Belgien, uppnått den tilldelade kvoten för
år 2003. Belgien har förbjudit fiske av detta bestånd från
och med den 6 december 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) nr 1754/2003 (4),
föreskrivs kvoter för rödspätta 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 rödspätta i farvattnen i ICES-område VIIa,
som gjorts av fartyg som för belgisk flagg eller som är

Fångster av rödspätta i farvattnen i ICES-område VIIa, som
gjorts av fartyg som för belgisk flagg eller som är registrerade i
Belgien, skall anses ha uttömt den kvot som tilldelats Belgien
för år 2003.
Fiske efter rödspätta i farvattnen i ICES-område VIIa, som görs
av fartyg som för belgisk flagg eller som är registrerade i
Belgien, skall vara förbjudet, liksom behållande ombord,
omlastning och landning av sådant bestånd som fångats av
dessa fartyg efter denna förordnings tillämpningsdatum.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 6 december 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 19 december 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 2249/2003
av den 19 december 2003
om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat ångbehandlat (parboiled) långkornigt
B-ris till vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr
1877/2003
(3)

Tillämpningen av de ovannämnda kriterierna på den
nuvarande marknadssituationen för ifrågavarande ris
medför att det högsta exportbidraget fastställs till det
belopp som anges i artikel 1.

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

(4)

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

av följande skäl:

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(1)

(2)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1877/
2003 (3) ges möjlighet för ett anbudsförfarande för
exportbidrag för ris.
På grundval av lämnade anbud kan kommissionen i
enlighet med artikel 5 i kommissionens förordning (EEG)
nr 584/75 (4), senast ändrad genom förordning (EG) nr
1948/2002 (5), och i enlighet med det förfarande som
föreskrivs i artikel 22 i förordning (EG) nr 3072/95
besluta om fastställande av ett högsta exportbidrag. Vid
fastställandet bör de kriterier som föreskrivs i artikel 13 i
förordning (EG) nr 3072/95 särskilt beaktas. Anbudsförfarandet beviljas varje anbudsgivare vars anbud är lika
med eller lägre än det högsta exportbidraget.

Artikel 1
Det högsta exportbidraget för helt slipat ångbehandlat
(parboiled) långkornigt B-ris avsett för vissa tredje länder, skall
på grundval av anbud som lämnats in från och med den 15 till
och med den 18 december 2003 fastställas till 287,00 EUR/t
inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning
(EG) nr 1877/2003.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 20 december 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 19 december 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT L 329, 30.12.1995, s. 18.
EGT L 62, 5.3.2002, s. 27.
EUT L 275, 25.10.2003, s. 20.
EGT L 61, 7.3.1975, s. 25.
EGT L 299, 1.11.2002, s. 18.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2250/2003
av den 19 december 2003
om anbud som lämnats för leverans till Réunion av från ytterskalet befriat långkornigt ris B inom
ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1878/2003
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,

(3)

Med hänsyn till de kriterier som föreskrivs i artiklarna 2
och 3 i förordning (EEG) nr 2692/89 är det inte
nödvändigt att fastställa en maximisubvention.

(4)

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

med beaktande av kommissionens förordning (EEG) nr 2692/
89 av den 6 september 1989 om tillämpningsföreskrifter för
export av ris till Réunion (3), ändrad genom förordning (EG) nr
1453/1999 (4), särskilt artikel 9.1 i denna, och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av följande:

Förfarandet med de anbud som lämnats från och med den 15
till och med den 18 december 2003 inom ramen för anbudsinfordran för fastställande av den subvention som skall utgå för
leverans av långkornigt råris B under KN-nummer 1006 20 98
avsett för Réunion, vilket avses i förordning (EG) nr 1878/
2003, skall inte fullföljas.

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1878/
2003 (5) öppnades en anbudsinfordran för fastställandet
av den subvention som skall utgå för leverans av ris till
Réunion.

(2)

På grundval av lämnade anbud kan kommissionen i
enlighet med artikel 9 i förordning (EEG) nr 2692/89
och i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel
22 i förordning (EG) nr 3072/95 besluta att inte fullfölja
anbudsförfarandet.

Artikel 1

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 20 december 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 19 december 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

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.
EUT L 275, 25.10.2003, s. 23.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2251/2003
av den 19 december 2003
om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris till vissa tredje länder
inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1875/2003
(3)

Tillämpningen av de ovannämnda kriterierna på den
nuvarande marknadssituationen för ifrågavarande ris
medför att det högsta exportbidraget fastställs till det
belopp som anges i artikel 1.

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

(4)

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

av följande skäl:

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(1)

(2)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1875/
2003 (3) ges möjlighet för ett anbudsförfarande för
exportbidrag för ris.
På grundval av lämnade anbud kan kommissionen i
enlighet med artikel 5 i kommissionens förordning (EEG)
nr 584/75 (4), senast ändrad genom förordning (EG) nr
1948/2002 (5), och i enlighet med det förfarande som
föreskrivs i artikel 22 i förordning (EG) nr 3072/95
besluta om fastställande av ett högsta exportbidrag. Vid
fastställandet bör de kriterier som föreskrivs i artikel 13 i
förordning (EG) nr 3072/95 särskilt beaktas. Anbudsförfarandet beviljas varje anbudsgivare vars anbud är lika
med eller lägre än det högsta exportbidraget.

Artikel 1
Det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris avsett
för vissa tredje länder, skall på grundval av anbud som lämnats
in från och med den 15 till och med den 18 december 2003
fastställas till 148,00 EUR/t inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1875/2003.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 20 december 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 19 december 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT L 329, 30.12.1995, s. 18.
EGT L 62, 5.3.2002, s. 27.
EUT L 275, 25.10.2003, s. 14.
EGT L 61, 7.3.1975, s. 25.
EGT L 299, 1.11.2002, s. 18.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2252/2003
av den 19 december 2003
om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i
förordning (EG) nr 1876/2003
(3)

Tillämpningen av de ovannämnda kriterierna på den
nuvarande marknadssituationen för ifrågavarande ris
medför att det högsta exportbidraget fastställs till det
belopp som anges i artikel 1.

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

(4)

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

av följande skäl:

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(1)

(2)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1876/
2003 (3) ges möjlighet för ett anbudsförfarande för
exportbidrag för ris.
På grundval av lämnade anbud kan kommissionen i
enlighet med artikel 5 i kommissionens förordning (EEG)
nr 584/75 (4), senast ändrad genom förordning (EG) nr
1948/2002 (5) och i enlighet med det förfarande som
föreskrivs i artikel 22 i förordning (EG) nr 3072/95
besluta om fastställande av ett högsta exportbidrag. Vid
fastställandet bör de kriterier som föreskrivs i artikel 13 i
förordning (EG) nr 3072/95 särskilt beaktas. Anbudsförfarandet beviljas varje anbudsgivare vars anbud är lika
med eller lägre än det högsta exportbidraget.

Artikel 1
Det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och
helt slipat långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder, skall
på grundval av anbud som lämnats in från och med den 15 till
och med den 18 december 2003, fastställas till 148,10 euro/t
inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning
(EG) nr 1876/2003.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 20 december 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 19 december 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT L 329, 30.12.1995, s. 18.
EGT L 62, 5.3.2002, s. 27.
EUT L 275, 25.10.2003, s. 17.
EGT L 61, 7.3.1975, s. 25.
EGT L 299, 1.11.2002, s. 18.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2253/2003
av den 19 december 2003
om fastställande av produktionsbidraget för olivolja som används vid tillverkningen av vissa
konserverade livsmedel
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

nummer 1509 90 00 i Kombinerade nomenklaturen
under en referensperiod liksom de komponenter som
använts vid fastställandet av de exportbidrag som gäller
för samma oljor under en referensperiod. Det är lämpligt
att som referensperiod betrakta de två månader som
föregår inledningen av perioden för produktionsbidragets giltighet.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning nr 136/66/EEG av den 22
september 1966 om den gemensamma organisationen av
marknaden för oljor och fetter (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1513/2001 (2), särskilt artikel 20a i denna, och
av följande skäl:
(1)

(2)

I artikel 20a i förordning nr 136/66/EEG föreskrivs om
beviljande av produktionsbidrag för olivolja som
används inom konserveringsindustrin. Enligt punkt 6 i
den artikeln skall kommissionen, utan att detta påverkar
tillämpningen av punkt 3 i denna, fastställa detta bidrag
varannan månad.
Enligt artikel 20a.2 i ovan nämnda förordning skall
produktionsbidraget, fastställas på grundval av skillnaden
mellan de priser som tillämpas på världsmarknaden och
på gemenskapsmarknaden med hänsyn till den importavgift som tillämpas för olja som omfattas av under-

(3)

Tillämpning av ovan nämnda kriterier har till följd att
bidraget fastställs enligt vad som anges nedan.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
För månaderna januari och februari 2004 skall det produktionsbidrag som avses i artikel 20a.2 i förordning nr 136/66/
EEG vara 44,00 euro/100 kg.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 19 december 2003.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

(1) EGT 172, 30.9.1966, s. 3025/66.
(2) EGT L 201, 26.7.2001, s. 4.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2254/2003
av den 19 december 2003
om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

världsmarknaden mellan dem som anses vara representativa för den verkliga marknadstendensen. För att
bestämma detta pris har det fastställts ett medeltal av de
anbud och de priser som noterats på en eller flera representativa europeiska börser för en produkt som levererats cif till en hamn inom gemenskapen och som
kommer från olika leverantörsländer vilka anses vara de
mest representativa för den internationella handeln. Det
föreskrivs justeringar av kriterierna för att bestämma
världsmarknadspriset för orensad bomull för att ta
hänsyn till motiverade skillnader när det gäller den levererade produktens kvalitet eller anbudens och
prisnoteringarnas karaktär. Dessa justeringar fastställs i
artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1591/2001.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av protokoll nr 4 om bomull som är fogat som
bilaga till Anslutningsakten för Grekland, senast ändrat genom
rådets förordning (EG) nr 1050/2001 (1),
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1051/2001 av den
22 maj 2001, om produktionsstöd för bomull (2), särskilt artikel
4 i denna, och
av följande skäl:
(1)

(2)

Enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1051/2001, skall ett
världsmarknadspris på orensad bomull fastställas regelbundet på grundval av det världsmarknadspris som
konstaterats för rensad bomull med hänsyn till det
förhållande som tidigare har konstaterats mellan priset
för rensad bomull och det pris som beräknas för orensad
bomull. Detta tidigare förhållande har fastställts i artikel
2.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1591/2001 av
den 2 augusti 2001 (3), ändrad genom förordning (EG)
nr 1486/2002 (4) om tillämpningsföreskrifter för stödsystemet för bomull. Om världsmarknadspriset inte kan
fastställas på detta sätt skall priset fastställas på grundval
av det senast fastställda priset.
Enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 1051/2001, skall
världsmarknadspriset på orensad bomull bestämmas för
en produkt med vissa egenskaper och med hänsyn till de
mest fördelaktiga anbuden och prisnoteringarna på

(3)

Tillämpningen av ovanstående kriterier innebär att
världsmarknadspriset på orensad bomull bör fastställas
på nedan angiven nivå.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Världsmarknadspriset på orensad bomull, som avses i artikel 4
i förordning (EG) nr 1051/2001, fastställs till 29,599 EUR/
100 kg.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 20 december 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 19 december 2003.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

148, 1.6.2001, s. 1.
148, 1.6.2001, s. 3.
210, 3.8.2001, s. 10.
223, 20.8.2002, s. 3.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2255/2003
av den 19 december 2003
om upphörande av fiske efter tunga med fartyg under belgisk flagg
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

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

(2)

(3)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

av följande skäl:
(1)

registrerade i Belgien, uppnått den tilldelade kvoten för
år 2003. Belgien har förbjudit fiske av detta bestånd från
och med den 6 december 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) nr 1754/2003 (4),
föreskrivs kvoter för tunga för år 2003.
För att säkerställa att bestämmelserna följs när det gäller
de kvantitativa begränsningarna för fångster av bestånd
som omfattas av kvoter, bör kommissionen fastställa
datum för när fartyg under en viss medlemsstats flagg
skall anses ha uttömt den tilldelade kvoten.
Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har
de fångster av tunga i farvattnen i ICES-område VIIa,
som gjorts av fartyg som för belgisk flagg eller som är

Fångster av tunga i farvattnen i ICES-område VIIa, som gjorts
av fartyg som för belgisk flagg eller som är registrerade i
Belgien, skall anses ha uttömt den kvot som tilldelats Belgien
för år 2003.
Fiske efter tunga i farvattnen i ICES-område VIIa, som görs av
fartyg som för belgisk flagg eller som är registrerade i Belgien,
skall vara förbjudet, liksom behållande ombord, omlastning och
landning av sådant bestånd som fångats av dessa fartyg efter
denna förordnings tillämpningsdatum.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 6 december 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 19 december 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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RÅDETS DIREKTIV 2003/117/EG
av den 5 december 2003
om ändring av direktiven 92/79/EEG och 92/80/EEG i syfte att tillåta Republiken Frankrike att
förlänga tillämpningen av nedsatt punktskatt på tobaksprodukter som övergår till fri konsumtion
på Korsika
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

(4)

En omedelbar och fullständig anpassning till den
gällande tobaksbeskattningen på det franska fastlandet
skulle på Korsika få negativa följder för den ekonomiska
verksamheten i anknytning till tobaksvaror, vilken bl.a.
sörjer för att de ovannämnda arbetstillfällena består.

(5)

Det är således i syfte att inte skada den ekonomiska och
sociala jämvikten på ön nödvändigt och motiverat att
för perioden 1 januari 2003–31 december 2009 bevilja
ett undantag i enlighet med vilket Frankrike på cigaretter
och andra tobaksvaror som övergår till fri konsumtion
på Korsika får tillämpa en lägre punktskattesats än den
nationella skattesatsen.

(6)

Med beaktande av att beskattningen av tobaksvaror som
övergår till fri konsumtion på Korsika bör vara fullständigt anpassad till den gällande beskattningen på det
franska fastlandet efter undantagsperiodens utgång, bör
punktskatten på cigaretter på Korsika höjas stegvis i syfte
att undvika en alltför brysk övergång till samma beskattning som på det franska fastlandet.

(7)

För att inte hindra den inre marknaden från att fungera
väl bör den mängd cigaretter som kan omfattas av den
aktuella undantagsåtgärden begränsas till en årlig kvot
på 1 200 ton.

(8)

Direktiven 92/79/EEG och 92/80/EEG bör därför ändras.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 93 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag,
med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),
med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),
efter att ha hört Regionkommittén, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

Frankrike har i enlighet med rådets direktiv 92/79/EEG
av den 19 oktober 1992 om tillnärmning av skatt på
cigaretter (3) och rådets direktiv 92/80/EEG av den 19
oktober 1992 om tillnärmning av skatter på andra
tobaksvaror än cigaretter (4) tillåtits att till och med den
31 december 2002 på cigaretter och tobaksprodukter
som säljs på Korsika tillämpa samma undantagsskattesatser som de som var i kraft den 31 december 1997.
Enligt Frankrikes bedömning behöver landet ytterligare
en förlängning för att kunna anpassa den beskattning av
tobaksvaror som tillämpas på Korsika till den beskattning som gäller på den franska fastlandet. I detta syfte
har Frankrike, bl.a. genom ett memorandum av den 26
juli 2000 för erkännande av Korsikas specifika karaktär
som ö i Europeiska unionen (Pour une reconnaissance de la
spécificité insulaire de la Corse dans l'Union européenne)
ansökt om att till och med den 31 december 2009 få
tillämpa en skatteordning som avviker från gemenskapsbestämmelserna om beskattning av tobaksprodukter.
Den ekonomiska verksamheten i anknytning till tobaksvaror bidrar till upprätthållandet av den ekonomiska
och sociala jämvikten på Korsika. Denna verksamhet
sysselsätter t.ex. cirka 350 detaljhandlare, som i sin tur
har ungefär samma antal anställda. Många av dessa
handlare är etablerade i glesbefolkade bergsområden, där
de sörjer för närtjänster och således indirekt bidrar till
att motverka avfolkningen.

(1) Yttrande av den 21.10.2003 (ännu ej offentliggjort i EUT).
(2) EUT C 234, 30.9.2003, s. 49.
(3) EGT L 316, 31.10.1992, s. 8. Direktivet senast ändrat genom
direktiv 2002/10/EG (EGT L 46, 16.2.2002, s. 26).
(4) EGT L 316, 31.10.1992, s. 10. Direktivet senast ändrat genom
direktiv 2002/10/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 3.4 i direktiv 92/79/EEG skall ersättas med följande:
”4.
Genom undantag från artikel 2 får Republiken
Frankrike under perioden 1 januari 2003-31 december
2009 fortsätta att tillämpa en nedsatt punktskattesats på
cigaretter som övergår till fri konsumtion på Korsika.
Tillämpningen av den nedsatta skattesatsen skall vara
begränsad till en årlig kvot på 1 200 ton.
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Under perioden 1 januari 2003–31 december 2007 skall
den nedsatta skattesatsen vara minst 35 % av cigarettpriset
i den mest efterfrågade priskategorin på Korsika.
Under perioden 1 januari 2008–31 december 2009 skall
den nedsatta skattesatsen vara minst 44 % av cigarettpriset
i den mest efterfrågade priskategorin på Korsika.”
Artikel 2
Artikel 3.4 i direktiv 92/80/EEG skall ersättas med följande:
”4.
Genom undantag från artikel 3.1 får Republiken
Frankrike under perioden 1 januari 2003–31 december
2009 fortsätta att tillämpa en nedsatt punktskattesats på
andra tobaksvaror än cigaretter, när dessa tobaksvaror
övergår till fri konsumtion på Korsika. Denna skattesats
skall

20.12.2003
Artikel 3

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och
andra författningar som är nödvändiga för att följa detta
direktiv senast den 1 januari 2004. De skall genast underrätta
kommissionen om detta.
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.
Artikel 4
Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i
Europeiska unionens officiella tidning.
Artikel 5
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

a) för cigarrer och cigariller vara minst 10 % av detaljhandelspriset på Korsika, inklusive alla skatter,
b) för finskuren röktobak avsedd för rullning av cigaretter
vara minst 25 % av detaljhandelspriset på Korsika, inklusive alla skatter, och
c) för andra slag av röktobak vara minst 22 % av detaljhandelspriset på Korsika, inklusive alla skatter.”

Utfärdat i Bryssel den 5 december 2003.
På rådets vägnar
P. LUNARDI

Ordförande

20.12.2003
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KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/120/EG
av den 5 december 2003
om ändring av direktiv 90/496/EEG om näringsvärdesdeklaration för livsmedel
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 90/496/EEG av den 24
september 1990 om näringsvärdesdeklaration för livsmedel (1),
särskilt artikel 5.2 i detta,
efter samråd med Vetenskapliga livsmedelskommittén, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

(4)

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

Genom kommissionens beslut 2003/867/EG (2) blev det
tillåtet att släppa ut salatrim på marknaden som ny
livsmedelsingrediens för användning i energireducerade
bageriprodukter och konfektyrvaror i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 (3),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 1882/2003 (4).
Vetenskapliga kommittén för livsmedel konstaterade i
sitt yttrande av den 13 december 2001 om säkerhetsbedömningen av salatrim som ny livsmedelsingrediens
för användning som ett alternativt fett med reducerat
kaloriinnehåll, att salatrim har ett energivärde på 5–
6 kcal/g.
Enligt gällande regler bör energivärdet för salatrim, som
anses höra till kategorin fett, beräknas med ledning av
omräkningsfaktorn för fett, vilken fastställts i artikel 5.1
i direktiv 90/496/EEG, och som är 9 kcal/g. Användningen av denna omräkningsfaktor på en produkts
deklarerade energivärde skulle ge en felaktig bild av det
minskade energivärde som användningen av salatrim vid
tillverkningen innebär och skulle medföra att konsumenten inte får fullständig information. Det är därför
nödvändigt att fastställa en omräkningsfaktor för
salatrim som är lämplig för beräkning av livsmedels
deklarerade energivärde.
De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga
med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

EGT L 276, 6.10.1990, s. 40.
EUT L 326, 13.12.2003, s. 32.
EGT L 43, 14.2.1997, s. 1.
EUT L 284, 31.10.2003, s. 1.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Följande skall läggas till i slutet av artikel 5.1, i direktiv 90/
496/EEG:
”— Salatrim

6 kcal/g – 25kJ/g.”
Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra
författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv
senast den 31 juli 2004. De skall till kommissionen genast
överlämna texterna till dessa bestämmelser och en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i direktivet.
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.
2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna
texterna till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning
som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.
Artikel 3
Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det
har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Artikel 4
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 5 december 2003.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen
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II
(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

EUROPAPARLAMENTET

EUROPAPARLAMENTETS BESLUT
av den 6 november 2003
om beviljande av ansvarsfrihet för direktören för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2001
(2003/888/EG)
EUROPAPARLAMENTET FATTAR DETTA BESLUT

— med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska arbetsmiljöbyrån för
budgetåret 2001 samt byråns svar (1) (C5-0102/2003),
— med beaktande av rådets rekommendation av den 7 mars 2003 (C5-0103/2003),
— med beaktande av EG-fördraget, särskilt dess artikel 276,
— med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (2), särskilt artikel 185 i denna,
— med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 23 december 2002
med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG,
Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (3),
och särskilt artikel 94 i förordning (EU, Euratom) nr 2343/2002,
— med beaktande av artikel 93a och bilaga V i arbetsordningen,
— med beaktande av parlamentets beslut av den 8 april 2003 om att skjuta upp beslutet om beviljande av
ansvarsfrihet samt resolutionen innehållande de kommentarer som ingår i beslutet (4),
— med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A5-0360/2003).
1. Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för direktören för Europeiska arbetsmiljöbyrån för genomförandet av budgeten för budgetåret 2001.
2. Europaparlamentet noterar sina kommentarer i den resolution som ingår i detta beslut.
3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den bifogade resolutionen till
direktören för Europeiska arbetsmiljöbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt se till att de
offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

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

Julian PRIESTLEY

Pat COX

Generalsekreterare

Ordförande

EGT C 326, 27.12.2002, s. 9.
EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
EUT L 148, 16.6.2003, s. 16 och 18.
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EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
innehållande de kommentarer som ingår i beslutet om beviljande av ansvarsfrihet för direktören
för Europeiska arbetsmiljöbyrån för genomförandet av budgeten för budgetåret 2001
EUROPAPARLAMENTET FATTAR DETTA BESLUT

— med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska arbetsmiljöbyrån för
budgetåret 2001 samt byråns svar (1) (C5-0102/2003),
— med beaktande av rådets rekommendation av den 7 mars 2003 (C5-0103/2003),
— med beaktande av EG-fördraget, särskilt dess artikel 276,
— med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (2), särskilt artikel 185 i denna,
— med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 23 december 2002
med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG,
Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (3),
och särskilt artikel 94 i förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002,
— med beaktande av artikel 93a och bilaga V i arbetsordningen,
— med beaktande av parlamentets beslut av den 8 april 2003 om att skjuta upp beslutet om beviljande av
ansvarsfrihet samt resolutionen innehållande de kommentarer som ingår i förslaget till beslut (4),
— med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A5-0360/2003), och av följande skäl:
A. I sin ovannämnda resolution
— välkomnade parlamentet att det hädanefter är behörig myndighet för att bevilja ansvarsfrihet för de
gemenskapsorgan som avses i artikel 185.1 i den omarbetade budgetförordningen och
— betonade att det för att uppfylla sina nya åtaganden i detta avseende förväntade sig att få all relevant
och nödvändig information från dessa organ som svar på de förfrågningar det kommer att göra.
B. Parlamentets behöriga utskott har fått svar på sådana förfrågningar.
C. Byråns svar på ovannämnda förfrågningar försåg i många avseenden parlamentet med uppdaterad information. Denna information kompletterar de iakttagelser som finns i revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2001, samt byråns svar på dessa iakttagelser.
D. Villkoret att parlamentet fattar beslut om beviljande av ansvarsfrihet när det har fått alla uppgifter det
behöver uppfylldes således.
1. Europaparlamentet uppmärksammar följande siffror i redovisningen för Europeiska arbetsmiljöbyrån för
budgetåren 2001 och 2000:
(1)
(2)
(3)
(4)

EGT C 326, 27.12.2002, s. 9.
EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
EUT L 148, 16.6.2003, s. 16 och 18.
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Inkomst- och utgiftsredovisning för budgetåren 2001 och 2000
(1 000 euro)
2001

2000

9 400

6 188

184

288

91

97

9 676

6 573

2 654

2 358

168

36

Betalningar

846

746

Överförda anslag

229

204

Betalningar

1 543

1 339

Överförda anslag

5 814

1 745

Totalt utgifter (b)

11 255

6 427

Budgetårets resultat (a–b) (1)

– 1 579

146

– 886

– 1 273

Överförda anslag från det föregående budgetåret som
förfallit

242

234

Ej utnyttjade belopp för användning på nytt från det
föregående budgetåret

9

—

Kursskillnader

2

—

27

—

Inkomster under budgetåret
Bidrag från kommissionen
Övriga bidrag
Finansiella inkomster
Totalt inkomster (a)
Budgetutgifter under budgetåret
Personal – avdelning I i budgeten
Betalningar
Överförda anslag
Administration – avdelning II i budgeten

Drift – avdelning III i budgeten

Resultat som överförts från det föregående budgetåret

Reglering
Budgetårets saldo

– 2 185

– 886

Anm.: Eventuella avvikelser i totalbeloppen beror på avrundningar.
Källa: Uppgifter från byrån. Dessa tabeller redogör i sammanfattning för de uppgifter som byrån framlagt i sin årsredovisning.
(1) Det negativa saldot för resultat och eget kapital innebär ingen kapitalförlust, utan följer av tillämpningen av budgetförordningen
beträffande inkomster (enbart inkasserade) och utgifter (betalningar plus överförda anslag).

Budgetgenomförande/bidragsprogrammet för små och medelstora företag
2. Europaparlamentet konstaterar att den främsta orsaken till den stora mängden överförda driftsanslag
från budgetåret 2001 till budgetåret 2002 var det sena godkännandet av den nya verksamheten – finansiering av åtgärder mot arbetsolyckor i små och medelstora företag – som kommissionen hade gett
arbetsmiljöbyrån i uppdrag att genomföra.
3. Europaparlamentet accepterar den förklaring byrån har lämnat när det gäller orsakerna till denna omfattande överföring av anslag, och anser att byråns ansträngningar att genomföra denna nya verksamhet
med tanke på omständigheterna var ändamålsenliga.
4. Europaparlamentet konstaterar i detta avseende med tillfredsställelse den positiva övergripande bedömning av byråns resultat i den externa utvärderingen av det första bidragsprogrammet för små och
medelstora företag (2001–2002). Det uppmanar byrån att vidarebefordra den externa utvärderingsrapporten för det andra bidragsprogrammet till parlamentet, då detta är i linje med parlamentets ståndpunkt att det skall informeras om resultatet av de utvärderingar som utförs.
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5. Europaparlamentet anser att vederbörlig hänsyn bör tas till byråns positiva inställning till ett flerårigt
program för arbetsmiljöfrågor i små och medelstora företag som bygger på ett decentraliserat tillvägagångssätt och som syftar till att utveckla ett säkerhetstänkande i små och medelstora företag genom
partnerskap och utvecklandet av nätverk.

6. Europaparlamentet påminner i detta sammanhang om att det i sin resolution av den 23 oktober
2002 (1) om kommissionens arbetsmiljöstrategi för gemenskapen 2002–2006 djupt beklagade ”att
kommissionen fortfarande inte har inlett ett flerårigt program för små och medelstora företag på
grundval av två års förberedelser vid byrån i Bilbao, genomförda på parlamentets initiativ” (punkt 25)
och välkomnade förslaget att byrån i Bilbao skulle inrätta ett ”riskcentrum” (punkt 33).

7. Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen när det gäller denna fråga meddelar om den håller
på att utarbeta ett förslag till ett särskilt flerårigt program för främjande av hälsa och säkerhet i små och
medelstora företag, i enlighet med anmärkningarna till budgetposterna B3-4 3 1 4 och B3-4 3 2 1 (i
2002 och 2003 års budgetar). Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen att i samband med
budgetförfarandet för 2004 förklara varför den föreslagit att det program för små och medelstora
företag som den gett byrån i uppdrag att genomföra skall avbrytas. I processen att integrera de nya
medlemsstaterna finns det behov av ett sådant program, och parlamentet anser att byrån kan vara den
drivande kraften i verksamhet på hälso- och säkerhetsområdet, som inte är av lagstiftningskaraktär.

8. Europaparlamentet förväntar sig att byrån fortsätter sina ansträngningar att ytterligare förbättra sina
interna förfaranden och kvaliteten på planeringen av sin verksamhet, i syfte att effektivisera sina arbetsmetoder och avsevärt minska andelen överförda driftsanslag. Parlamentet anser att en sådan minskning
av överförda anslag inte enbart beror på den fleråriga planeringen av verksamheten.

Årsredovisning/finansiella bestämmelser
9. Europaparlamentet noterar byråns ansträngningar att uppdatera sitt inventariesystem och därmed se
till att kommissionens värderings- och avskrivningsregler för anläggningstillgångar tillämpas före årets
slut. Parlamentet konstaterar också att byrån ändrat bestämmelserna i systemet för ersättning av kostnaderna för experternas möten som svar på revisionsrättens kritik.

10. Europaparlamentet anser att byrån bör förbättra planeringen av sitt arbete med avseende på de nationella kontaktpunkterna (Focal Points). Parlamentet anser att en lämplig planering av deras uppgifter
och en förstärkt övervakning av genomförandet kommer att bidra till att man uppnår positiva resultat.

Samarbete med Dublinfonden
11. Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att till följd av samförståndsavtalet från februari 2001
har byrån och Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor alldeles nyligen ingått
ett särskilt samarbetsavtal med syftet att organen skall komplettera varandra bättre och i syfte att
undanröja varje risk för överlappande verksamhet. Parlamentet anser emellertid att man trots dessa
ansträngningar måste hitta en lösning i samband med den kommande utvidgningen när det gäller
styrelsernas sammansättning, eftersom dessa redan i allmänhet är ohanterliga.

Samarbete med OLAF
12. Europaparlamentet uppmanar direktören att se till att byråns beslut av den 18 juni 1999 om villkoren
för interna utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) stämmer
överens med det interinstitutionella avtalet av den 25 maj 1999 (2) genom att införa en bestämmelse
som gör det möjligt för byråns personal att rapportera direkt till OLAF.
(1) P5_TA(2002)0499.
(2) EGT L 136, 31.5.1999, s. 15.
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Allmänna punkter om organen
Operativa uppgifter
13. Europaparlamentet upprepar sin ståndpunkt att eftersom de administrativa utgifterna för många av
organen överskrider utgifterna för operativa ändamål finns det utrymme att ge dessa organ fler operativa uppgifter. De skulle till exempel kunna få i uppdrag att genomföra gemenskapsprogram på utbildnings- eller hälsoområdet, och därmed skulle man kunna undvika att kommissionen inrättar fler
verkställande organ. Parlamentet beklagar att kommissionen inte tillmötesgått parlamentets begäran (1)
att lägga fram sådana förslag senast den 30 juni 2003. Det uppmanar organen att föreslå områden där
de skulle kunna ta över genomförandet av gemenskapsprogram som för närvarande förvaltas av
kommissionen och lägga fram sådana förslag senast i slutet av 2003.

14. Europaparlamentet välkomnar i detta sammanhang förslaget från Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen
att åta sig att utföra eventuella ytterligare uppgifter. Parlamentet uppmanar kommissionen att utnyttja
expertkunskapen inom Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen inom ett större geografiskt område än vad
som för närvarande är fallet, samt utnyttja den för tekniskt stöd till program såsom Tempus och
Erasmus mundus.

Anpassning av de finansiella bestämmelserna till den nya budgetförordningen
15. Europaparlamentet förväntar sig att organen avslutar arbetet med att anpassa sina interna finansiella
bestämmelser till bestämmelserna i den nya rambudgetförordningen så snart som möjligt, och senast i
slutet av året. Sådana interna finansiella bestämmelser får inte skilja sig från rambudgetförordningen,
utom i de fall då deras specifika verksamhetsförhållanden kräver det och då under förutsättning att
kommissionen ger sitt samtycke på förhand. När organen har avslutat denna anpassning av
bestämmelserna skall de informera parlamentets behöriga utskott. Parlamentet uppmanar revisionsrätten att yttra sig om alla finansiella bestämmelser som antas av organen och som skiljer sig från
rambudgetförordningen.

16. Europaparlamentet understryker att organen skall se till att utanordnarnas och räkenskapsförarnas
uppgifter är strikt uppdelade, och att räkenskapsförarna bör få en utökad roll när det gäller att
a) utforma och validera redovisningssystemen,
b) föra räkenskaper,
c) validera de system som utformats av utanordnaren för tillhandahållande av redovisningsuppgifter,
d) samarbeta med kommissionens räkenskapsförare,
e) förbereda och presentera redovisningen och rapporterna om genomförandet av budgeten.

Parlamentet betonar också att räkenskapsförarna bör utses av organens styrelser på grundval av
särskild kompetens och yrkeserfarenhet. De datorsystem som används måste garantera att det finns en
fullständig verifieringskedja för varje operation för att garantera insyn och öppenhet.

17. Europaparlamentet påminner organen om att de till fullo skall följa bestämmelserna för upphandlingsförfaranden i budgetförordningen. Parlamentet understryker att öppna anbudsförfaranden måste
användas i så stor utsträckning som möjligt för att öka insynen och garantera lika behandling av
potentiella anbudsgivare. Det understryker att organens ekonomiska intressen kan skadas av det
faktum att bestämmelserna för offentlig upphandling inte följs, och att detta också kan utgöra ett brott
enligt medlemsstaternas lagstiftning.
(1) Se punkt 14 i Europaparlamentets resolution innehållande de kommentarer som ingår beslutet om beviljande av
ansvarsfrihet för styrelsen i Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för genomförandet av centrumets
budget för budgetåret 2001 (EUT L 148, 16.6.2003, s. 83).
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Internrevision och internkontroll
18. Europaparlamentet påminner om att bland de viktigaste inslagen i den nya budgetförordningen är
utanordnarnas ökade ansvar och inrättandet av internrevisionsenheter för att minska risken för oegentligheter och bristfällig förvaltning. Parlamentet uppmanar därför
— revisionsrätten att öka det antal kontroller som görs av dess revisorer,
— organen att grundligt se över sina förfaranden för genomförandet av budgeten i enlighet med den
nya ram som har inrättats,
— kommissionen att nära samarbeta med organen, särskilt på områdena redovisning, internrevision
och förvaltnings- och kontrollförfaranden,
för att lämpliga och harmoniserade lösningar skall tillämpas.
19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag till ändring av förordning (EG,
Euratom) nr 2343/2002 med rambudgetförordning för organen i syfte att ge organens respektive
internrevisorer verkliga kontrollbefogenheter i stället för en enbart rådgivande roll, såsom fallet är för
närvarande.
20. Europaparlamentet är ytterst bekymrat över att kommissionens internrevisionstjänst inte utför några
kontroller i organen. Parlamentet betonar att detta innebär att artiklarna 71 och 72 i förordning (EG,
Euratom) nr 2343/2002 inte iakttas, vilket i praktiken innebär att en extern kontroll av förvaltningens
och kontrollsystemens kvalitet endast utförs inom ramen för revisionsrättens kontroll. Parlamentet
uppmanar därför kommissionen att se till att nödvändiga medel ställs till förfogande så att internrevisionstjänsten kan utföra sina uppgifter när det gäller organens interna kontrollsystem.
Samarbete med OLAF
21. Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att senast i slutet av året rapportera om huruvida
gemenskapsorganen har samarbetat på vederbörligt sätt med Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF), och utan inskränkning tillämpat det interinstitutionella avtalet av den 25 maj 1999.
Parlamentet uppmanar vidare revisionsrätten att utvärdera detta samarbetes effektivitet på grundval av
de fall som hittills behandlats.
Förberedelse av organen inför utvidgningen
22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att – i syfte att påskynda insatserna för att förbereda
integreringen av de framtida medlemsstaterna – lägga fram lämpliga förslag innan budgeten för 2004
antas, som skall
— främja bättre fungerande gemenskapsorgan,
— ge bättre valuta för pengarna genom en lönsamhetsberäkning,
— undvika att det skapas onödigt många nya organ.
Europaparlamentet anser att det av effektivitets- och kostnadsskäl är uteslutet att ytterligare utöka
gemenskapsorganens styrelser i samband med den förestående utvidgningen, eftersom dessa redan i
dag ofta är mycket tungrodda. Utvidgningen är ett gyllene tillfälle att i grunden se över sammansättningen av och arbetssätten i dessa styrelser.
23. Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att när den utarbetar sådana förslag bland annat
överväga att
— ge organen i uppdrag att utföra ytterligare operativa uppgifter, till exempel att genomföra gemenskapsprogram på lämpliga områden,
— inrätta gemensamma styrelser för flera organ, särskilt för dem som har liknande uppgifter,
— slå samman organ om en överlappning av verksamheterna förekommer.
Parlamentet påminner när det gäller sistnämnda förslag att kommissionen har fastställt att det eventuellt förekommer en överlappning mellan verksamheterna i Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) och Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen och mellan verksamheterna i Europeiska
fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor och Europeiska arbetsmiljöbyrån.
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24. Europaparlamentet uppmanar dessutom kommissionen – i linje med förslaget om EU:s styrelseformer
som syftar till att koncentrera kommissionens verksamhet till centrala uppgifter – att i sitt handlingsprogram för 2004 ta med lämpliga förslag för att undvika överlappning av arbetet antingen mellan
organ med liknande verksamhet eller mellan verksamheten vid dessa organ och verksamheten vid
kommissionens enheter.
25. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen att lägga fram ett förslag till ändring av
organens grundrättsakter så att direktörerna för dessa gemenskapsorgan i framtiden endast kan utses
med parlamentets godkännande. Parlamentet förväntar sig att kommissionen lägger fram ett sådant
förslag senast den 1 december 2003.

20.12.2003

20.12.2003

Europeiska unionens officiella tidning

SV

L 333/59

EUROPAPARLAMENTETS BESLUT
av den 6 november 2003
om beviljande av ansvarsfrihet för direktören för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika
och narkotikamissbruk för budgetåret 2001
(2003/889/EG)
EUROPAPARLAMENTET FATTAR DETTA BESLUT

— med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska centrumet för kontroll
av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret samt byråns svar (1) (C5-0096/2003),
— med beaktande av rådets rekommendation av den 7 mars 2003 (C5-0097/2003),
— med beaktande av EG-fördraget, särskilt dess artikel 276,
— med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (2), särskilt artikel 185 i denna,
— med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 23 december 2002
med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG,
Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (3),
och särskilt artikel 94 i förordning (EU, Euratom) nr 2343/2002,
— med beaktande av artikel 93a och bilaga V i arbetsordningen,
— med beaktande av parlamentets beslut av den 8 april 2003 om att skjuta upp beslutet om beviljande av
ansvarsfrihet samt resolutionen innehållande de kommentarer som ingår i beslutet (4),
— med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A5-0360/2003).
1. Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för direktören för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2001.
2. Europaparlamentet noterar sina kommentarer i den resolution som ingår i detta beslut.
3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den bifogade resolutionen till
direktören för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

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

Julian PRIESTLEY

Pat COX

Generalsekreterare

Ordförande

EGT C 326, 27.12.2002, s. 64.
EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
EUT L 148, 16.6.2003, s. 16 och 18.
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EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
innehållande de kommentarer som ingår i beslutet om beviljande av ansvarsfrihet för direktören
för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2001
EUROPAPARLAMENTET FATTAR DETTA BESLUT

— med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska centrumet för kontroll
av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2001 samt byråns svar (1) (C5-0096/2003),
— med beaktande av rådets rekommendation av den 7 mars 2003 (C5-0097/2003),
— med beaktande av EG-fördraget, särskilt dess artikel 276,
— med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (2), särskilt artikel 185 i denna,
— med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 23 december 2002
med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG,
Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (3),
och särskilt artikel 94 i förordning (EU, Euratom) nr 2343/2002,
— med beaktande av artikel 93a och bilaga V i arbetsordningen,
— med beaktande av parlamentets beslut av den 8 april 2003 om att skjuta upp beslutet om beviljande av
ansvarsfrihet samt resolutionen innehållande de kommentarer som ingår i beslutet (4),
— med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A5-0360/2003), och av följande skäl:
A. I sin ovannämnda resolution
— välkomnade parlamentet att det hädanefter är behörig myndighet för att bevilja ansvarsfrihet för de
gemenskapsorgan som avses i artikel 185.1 i den nya budgetförordningen och
— betonade att det för att uppfylla sina nya åtaganden i detta avseende förväntade sig att få all relevant
och nödvändig information från dessa organ som svar på de förfrågningar det kommer att göra.
B. Parlamentets behöriga utskott har fått svar på sådana förfrågningar.
C. Centrumets svar på ovannämnda förfrågningar försåg i många avseenden parlamentet med uppdaterad
information. Denna information kompletterar de iakttagelser som finns i revisionsrättens rapport om
årsredovisningen för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2001, samt byråns svar på dessa iakttagelser.
D. Villkoret att parlamentet fattar beslut om beviljande av ansvarsfrihet när det har fått alla uppgifter det
behöver uppfylldes således.
1. Europaparlamentet uppmärksammar följande siffror i redovisningen för Europeiska centrumet för
kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåren 2001 och 2000:
(1)
(2)
(3)
(4)

EGT C 326, 27.12.2002, s. 64.
EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
EUT L 148, 16.6.2003, s. 16 och 18.

20.12.2003

20.12.2003

Europeiska unionens officiella tidning

SV

L 333/61

Inkomst- och utgiftsredovisning för budgetåren 2001 och 2000
(1 000 euro)
2001

2000

8 750

8 214

Inkomster under budgetåret
Bidrag från kommissionen
Bidrag Norge

399

Övriga bidrag

1 153

Finansiella inkomster

99

232

10 401

8 446

4 027

3 876

428

189

Betalningar

560

682

Överförda anslag

596

354

Betalningar

1 883

1 498

Överförda anslag

1 432

1 651

Totalt inkomster (a)
Budgetutgifter under budgetåret
Personal – avdelning I i budgeten
Betalningar
Överförda anslag
Administration – avdelning II i budgeten

Drift – avdelning III i budgeten

Betalningar fördelade inkomster

469

Överföringar fördelade inkomster

684
Totalt utgifter (b)

10 079

8 250

Budgetårets saldo (a–b) (1)

322

196

2 076

1 617

319

269

Saldo som överförts från det föregående budgetåret
Överförda anslag från det föregående budgetåret för
användning på nytt
Återbetalning av saldo till kommissionen

– 2 076

—

Avskrivningar

– 557

—

Kursskillnader

–2

–6

82

2 076

Budgetårets saldo
Anm.: Eventuella avvikelser i totalbeloppen beror på avrundningar.

Källa: Uppgifter från centrumet. Dessa tabeller redogör i sammanfattning för de uppgifter som centrumet framlagt i sin årsredovisning.
(1) Beräkning enligt principerna i artikel 15 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 (EGT L 130, 31.5.2000, s. 8).

Budgetgenomförandet
2. Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse de åtgärder centrumet vidtagit för att integrera planeringen av verksamheten och fördelningen av budgetmedel, i syfte att garantera bättre övervakning,
genomförande, rapportering om och bedömning av verksamheten. Parlamentet förväntar sig att dessa
åtgärder skall få positiva effekter för budgetgenomförandet och i synnerhet innebära att mängden
överförda anslag minskar.
3. Europaparlamentet uppmuntrar centrumet att fortsätta sina ansträngningar att genomföra en nära
uppföljning av sin operativa verksamhet, särskilt när det gäller dess förhållande till kontaktpunkterna i
Reitox-nätverket. Det anser att rekommendationerna från den externa utvärderingen av finansieringen
av Reitox-nätverket bör följas med avseende på att klargöra och ytterligare anpassa centrumets avtalsförhållande till sådana kontaktpunkter. Parlamentet konstaterar att sådana problem är systematiska till
sin natur.
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4. Europaparlamentet anser att det finns utrymme att utveckla ett harmoniserat tillvägagångssätt mellan
organen för att ta itu med sådana problem. Parlamentet förväntar sig att centrumet ökar sina kontakter
med andra organ som har liknande problem i sina förhållanden till nätverk av nationella punkter, så att
ett ”bästa tillvägagångssätt” kan utvecklas och tillämpas.
Tillämpning av de finansiella bestämmelserna
5. Europaparlamentet noterar de åtgärder som centrumet vidtagit för att ta sin kontraktsdatabas i drift
och, mer generellt, för att uppnå ett bättre samarbete mellan sina operativa och administrativa avdelningar.
Inköp av varor och tjänster/anbudsförfaranden
6. Europaparlamentet välkomnar centrumets svar om de åtgärder som vidtagits för att se till att
förbättringar görs på detta område, bland annat en bättre definition av bedömningskriterierna, som skall
garantera jämförbarhet mellan anbuden och lika behandling av anbudsgivarna.
7. Europaparlamentet förväntar sig att centrumet vidtar ytterligare åtgärder för att förstärka ett interinstitutionellt samarbete som bygger på principen om bästa tillvägagångssätt, samtidigt som vederbörlig
hänsyn tas till de olika organens särskilda intressen och begränsningar.
Fastighetspolitik
8. Europaparlamentet upprepar den oro som kommissionen gav uttryck för i centrumets styrelse och sitt
negativa yttrande i enlighet med artikel 179 i budgetförordningen när det gäller centrumets nuvarande
fastighetsbehov. Parlamentet förväntar sig att centrumet hittar en lämplig lösning i enlighet med parlamentets rekommendationer och kommer att följa upp frågan under nästa ansvarsfrihetsförfarande.
Allmänna punkter om organen
Operativa uppgifter
9. Europaparlamentet upprepar sin ståndpunkt att eftersom de administrativa utgifterna för många av
organen överskrider utgifterna för operativa ändamål finns det utrymme att ge dessa organ fler operativa uppgifter. De skulle till exempel kunna få i uppdrag att genomföra gemenskapsprogram på utbildnings- eller hälsoområdet, och därmed skulle man kunna undvika att kommissionen inrättar fler
verkställande organ. Parlamentet beklagar att kommissionen inte tillmötesgått parlamentets begäran (1)
att lägga fram sådana förslag senast den 30 juni 2003. Det uppmanar organen att föreslå områden där
de skulle kunna ta över genomförandet av gemenskapsprogram som för närvarande förvaltas av
kommissionen och lägga fram sådana förslag senast i slutet av 2003.
10. Europaparlamentet välkomnar i detta sammanhang förslaget från Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen
att åta sig att utföra eventuella ytterligare uppgifter. Parlamentet uppmanar kommissionen att utnyttja
expertkunskapen inom Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen inom ett större geografiskt område än vad
som för närvarande är fallet, samt utnyttja den för tekniskt stöd till program såsom Tempus och
Erasmus mundus.
Anpassning av de finansiella bestämmelserna till den nya budgetförordningen
11. Europaparlamentet förväntar sig att organen avslutar arbetet med att anpassa sina interna finansiella
bestämmelser till bestämmelserna i den nya rambudgetförordningen så snart som möjligt, och senast i
slutet av året. Sådana interna finansiella bestämmelser får inte skilja sig från rambudgetförordningen,
utom i de fall då deras specifika verksamhetsförhållanden kräver det och då under förutsättning att
kommissionen ger sitt samtycke på förhand. När organen har avslutat denna anpassning av
bestämmelserna skall de informera parlamentets behöriga utskott. Parlamentet uppmanar revisionsrätten att yttra sig om alla finansiella bestämmelser som antas av organen och som skiljer sig från
rambudgetförordningen.
(1) Se punkt 14 i Europaparlamentets resolution innehållande de kommentarer som ingår beslutet om beviljande av
ansvarsfrihet för styrelsen i Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för genomförandet av centrumets
budget för budgetåret 2001 (EUT L 148, 16.6.2003, s. 83).
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12. Europaparlamentet understryker att organen skall se till att utanordnarnas och räkenskapsförarnas
uppgifter är strikt uppdelade, och att räkenskapsförarna bör få en utökad roll när det gäller att
a) utforma och validera redovisningssystemen,
b) föra räkenskaper,
c) validera de system som utformats av utanordnaren för tillhandahållande av redovisningsuppgifter,
d) samarbeta med kommissionens räkenskapsförare,
e) förbereda och presentera redovisningen och rapporterna om genomförandet av budgeten.
Parlamentet betonar också att räkenskapsförarna bör utses av organens styrelser på grundval av
särskild kompetens och yrkeserfarenhet. De datorsystem som används måste garantera att det finns en
fullständig verifieringskedja för varje operation för att garantera insyn och öppenhet.
13. Europaparlamentet påminner organen om att de till fullo skall följa bestämmelserna för upphandlingsförfaranden i budgetförordningen. Parlamentet understryker att öppna anbudsförfaranden måste
användas i så stor utsträckning som möjligt för att öka insynen och garantera lika behandling av
potentiella anbudsgivare. Det understryker att organens ekonomiska intressen kan skadas av det
faktum att bestämmelserna för offentlig upphandling inte följs, och att detta också kan utgöra ett brott
enligt medlemsstaternas lagstiftning.
Internrevision och internkontroll
14. Europaparlamentet påminner om att bland de viktigaste inslagen i den nya budgetförordningen är
utanordnarnas ökade ansvar och inrättandet av internrevisionsenheter för att minska risken för oegentligheter och bristfällig förvaltning. Parlamentet uppmanar därför
— revisionsrätten att öka det antal kontroller som görs av dess revisorer,
— organen att grundligt se över sina förfaranden för genomförandet av budgeten i enlighet med den
nya ram som har inrättats,
— kommissionen att nära samarbeta med organen, särskilt på områdena redovisning, internrevision
och förvaltnings- och kontrollförfaranden,
för att lämpliga och harmoniserade lösningar skall tillämpas.
15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag till ändring av förordning (EG,
Euratom) nr 2343/2002 med rambudgetförordning för organen i syfte att ge organens respektive
internrevisorer verkliga kontrollbefogenheter i stället för en enbart rådgivande roll, såsom fallet är för
närvarande.
16. Europaparlamentet är ytterst bekymrat över att kommissionens internrevisionstjänst inte utför några
kontroller i organen. Parlamentet betonar att detta innebär att artiklarna 71 och 72 i förordning (EG,
Euratom) nr 2343/2002 inte iakttas, vilket i praktiken innebär att en extern kontroll av förvaltningens
och kontrollsystemens kvalitet endast utförs inom ramen för revisionsrättens kontroll. Parlamentet
uppmanar därför kommissionen att se till att nödvändiga medel ställs till förfogande så att internrevisionstjänsten kan utföra sina uppgifter när det gäller organens interna kontrollsystem.
Samarbete med OLAF
17. Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att senast i slutet av året rapportera om huruvida
gemenskapsorganen har samarbetat på vederbörligt sätt med Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF), och utan inskränkning tillämpat det interinstitutionella avtalet av den 25 maj 1999 (1).
Parlamentet uppmanar vidare revisionsrätten att utvärdera detta samarbetes effektivitet på grundval av
de fall som hittills behandlats.
(1) EGT L 136, 31.5.1999, s. 15.
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Förberedelse av organen inför utvidgningen
18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att – i syfte att påskynda insatserna för att förbereda
integreringen av de framtida medlemsstaterna – lägga fram lämpliga förslag innan budgeten för 2004
antas, som skall
— främja bättre fungerande gemenskapsorgan,
— ge bättre valuta för pengarna genom en lönsamhetsberäkning,
— undvika att det skapas onödigt många nya organ.
Europaparlamentet anser att det av effektivitets- och kostnadsskäl är uteslutet att ytterligare utöka
gemenskapsorganens styrelser i samband med den förestående utvidgningen, eftersom dessa redan i
dag ofta är mycket tungrodda. Utvidgningen är ett gyllene tillfälle att i grunden se över sammansättningen av och arbetssätten i dessa styrelser.
19. Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att när den utarbetar sådana förslag bland annat
överväga att
— ge organen i uppdrag att utföra ytterligare operativa uppgifter, till exempel att genomföra gemenskapsprogram på lämpliga områden,
— inrätta gemensamma styrelser för flera organ, särskilt för dem som har liknande uppgifter,
— slå samman organ om en överlappning av verksamheterna förekommer.
Parlamentet påminner när det gäller sistnämnda förslag att kommissionen har fastställt att det eventuellt förekommer en överlappning mellan verksamheterna i Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) och Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen och mellan verksamheterna i Europeiska
fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor och Europeiska arbetsmiljöbyrån.
20. Europaparlamentet uppmanar dessutom kommissionen — i linje med förslaget om EU:s styrelseformer
som syftar till att koncentrera kommissionens verksamhet till centrala uppgifter — att i sitt handlingsprogram för 2004 ta med lämpliga förslag för att undvika överlappning av arbetet antingen mellan
organ med liknande verksamhet eller mellan verksamheten vid dessa organ och verksamheten vid
kommissionens enheter.
21. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen att lägga fram ett förslag till ändring av
organens grundrättsakter så att direktörerna för dessa gemenskapsorgan i framtiden endast kan utses
med parlamentets godkännande. Parlamentet förväntar sig att kommissionen lägger fram ett sådant
förslag senast den 1 december 2003.
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EUROPAPARLAMENTETS BESLUT
av den 6 november 2003
om beviljande av ansvarsfrihet för direktören för Översättningscentrum för Europeiska unionens
organ för budgetåret 2001
(2003/890/EG)
EUROPAPARLAMENTET FATTAR DETTA BESLUT

— med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2001 samt byråns svar (1) (C5-0100/2003),
— med beaktande av rådets rekommendation av den 7 mars 2003 (C5-0101/2003),
— med beaktande av EG-fördraget, särskilt dess artikel 276,
— med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (2), särskilt artikel 185 i denna,
— med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 23 december 2002
med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG,
Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (3),
och särskilt artikel 94 i förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002,
— med beaktande av artikel 93a och bilaga V i arbetsordningen,
— med beaktande av parlamentets beslut av den 8 april 2003 om att skjuta upp beslutet om beviljande av
ansvarsfrihet samt resolutionen innehållande de kommentarer som ingår i beslutet (4),
— med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A5-0360/2003).
1. Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för direktören för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2001.
2. Europaparlamentet noterar sina kommentarer i den resolution som ingår i detta beslut.
3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den bifogade resolutionen till
direktören för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

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

Julian PRIESTLEY

Pat COX

Generalsekreterna

Ordförande

EGT C 326, 27.12.2002, s. 35.
EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
EUT L 148, 16.6.2003, s. 16 och 18.
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EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
innehållande de kommentarer som ingår i beslutet om beviljande av ansvarsfrihet för direktören
för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2001
EUROPAPARLAMENTET FATTAR DETTA BESLUT

— med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2001 samt byråns svar (1) (C5-0100/2003),
— med beaktande av rådets rekommendation av den 7 mars 2003 (C5-0101/2003),
— med beaktande av EG-fördraget, särskilt dess artikel 276,
— med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (2), särskilt artikel 185 i denna,
— med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 23 december 2002
med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG,
Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (3),
och särskilt artikel 94 i förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002,
— med beaktande av artikel 93a och bilaga V i arbetsordningen,
— med beaktande av parlamentets beslut av den 8 april 2003 om att skjuta upp beslutet om beviljande av
ansvarsfrihet samt resolutionen innehållande de iakttagelser som ingår i beslutet (4),
— med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A5-0360/2003), och av följande skäl:
A. I sin ovannämnda resolution
— välkomnade parlamentet att det hädanefter är behörig myndighet för att bevilja ansvarsfrihet för de
gemenskapsorgan som avses i artikel 185.1 i den nya budgetförordningen och
— betonade att det för att uppfylla sina nya åtaganden i detta avseende förväntade sig att få all relevant
och nödvändig information från dessa organ som svar på de förfrågningar det kommer att göra.
B. Parlamentets behöriga utskott har fått svar på sådana förfrågningar.
C. Centrumets svar på ovannämnda förfrågningar försåg i många avseenden parlamentet med uppdaterad
information. Denna information kompletterar de iakttagelser som finns i revisionsrättens rapport om
årsredovisningen för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2001, samt
centrumets svar på dessa iakttagelser.
D. Villkoret att parlamentet fattar beslut om beviljande av ansvarsfrihet när det har fått alla uppgifter det
behöver uppfylldes således.
1. Europaparlamentet uppmärksammar följande siffror i redovisningen för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåren 2001 och 2000:
(1)
(2)
(3)
(4)

EGT C 326, 27.12.2002, s. 35.
EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
EUT L 148, 16.6.2003, s. 16 och 18.

20.12.2003

20.12.2003

Europeiska unionens officiella tidning

SV

L 333/67

Inkomst- och utgiftsredovisning för budgetåren 2001 och 2000

(1 000 euro)
2001

2000

20 182

21 264

5

263

Inkomster under budgetåret
Egna inkomster
Övriga inkomster
Finansiella inkomster

458
Totalt inkomster (a)

20 646

21 527

13 861

12 640

891

881

1 090

849

929

1 512

Totalt utgifter (b)

16 772

15 882

Budgetårets resultat (a–b) (1)

3 873

5 645

4 977

1 854

240

358

Budgetutgifter under budgetåret
Personal – avdelning I i budgeten
Betalningar
Överförda anslag
Administration – avdelning II i budgeten
Betalningar
Överförda anslag

Saldo som överförts från det föregående budgetåret
Överförda anslag som förfallit
Återbetalningar till Europol

—

Reserv för oförutsedda utgifter
Kursskillnader
Budgetårets saldo

– 217

– 1 221

– 2 653

6

– 10

7 875

4 977

Ann: Eventuella avvikelser i totalbeloppen beror på avrundningar.
Källa: Uppgifter från centrumet. Dessa tabeller redogör i sammanfattning för de uppgifter som centrumet framlagt i sin årsredovisning.
(1) Beräkning enligt principerna i artikel 15 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 av den 22 maj 2000 (EGT L 130,
31.5.2000, s. 8).

Årsredovisning/översättningscentrumets lokaler
2. Europaparlamentet välkomnar centrumets ansträngningar att i linje med revisionsrättens iakttagelser
försöka hitta en lämplig lösning när det gäller de lokaler som det nu bedriver sin verksamhet i, och som
ställts till förfogande av de luxemburgska myndigheterna, i avvaktan på en permanent lösning.
3. Europaparlamentet påminner om att revisionsrätten vid upprepade tillfällen har framfört anmärkningar
när det gäller lokalfrågan. Institutionerna föredrar i sin politik gällande byggnader, på grundval av en
lönsamhetsberäkning, att i allmänhet köpa istället för att hyra dem.
4. Europaparlamentet uppmanar centrumet att påskynda sina ansträngningar tillsammans med de luxemburgska myndigheterna att hitta en permanent lösning när det gäller lokaler som motsvarar centrumets
behov.
5. Europaparlamentet påminner om att artikel 179 i den nya budgetförordningen är tillämplig för varje
byggnadsprojekt som sannolikt kan få betydande ekonomiska konsekvenser för centrumets budget.
Parlamentet uppmanar därför centrumet, om ett sådant projekt är aktuellt, att före parlamentets andra
behandling av budgeten för 2004 förelägga budgetmyndigheten en analys av alternativa lösningar när
det gäller dess lokalproblem.
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Bedömning av anbud
6. Europaparlamentet anser att det finns utrymme för ytterligare förbättringar när det gäller bedömning av
anbud för inköp av varor och tjänster som inte är externa översättningar, särskilt när det gäller centrumets definition och tillämpning av kvalitetsbedömningskriterier i syfte att förbättra jämförbarheten
mellan anbud och garantera bättre förvaltning.
Samarbete med institutionerna och andra gemenskapsorgan
7. Europaparlamentet noterar att centrumet aktivt deltar i den interinstitutionella översättnings- och tolkkommittén (CITI), vars syfte är att definiera och tillämpa bedömningsregler och -kriterier, som fastställts
gemensamt av institutionerna när det gäller kvaliteten på översättningsarbetet.
8. Europaparlamentet uppmuntrar centrumet att fortsätta med sådana åtgärder för att garantera ett bättre
samarbete mellan institutionerna, särskilt i syfte att på bästa sätt tillmötesgå behoven på detta område i
samband med den förestående utvidgningen.
Allmänna punkter om organen
Operativa uppgifter
9. Europaparlamentet upprepar sin ståndpunkt att eftersom de administrativa utgifterna för många av
organen överskrider utgifterna för operativa ändamål finns det utrymme att ge dessa organ fler operativa uppgifter. De skulle till exempel kunna få i uppdrag att genomföra gemenskapsprogram på utbildnings- eller hälsoområdet, och därmed skulle man kunna undvika att kommissionen inrättar fler
verkställande organ. Parlamentet beklagar att kommissionen inte tillmötesgått parlamentets begäran (1)
att lägga fram sådana förslag senast den 30 juni 2003. Det uppmanar organen att föreslå områden där
de skulle kunna ta över genomförandet av gemenskapsprogram som för närvarande förvaltas av
kommissionen och lägga fram sådana förslag senast i slutet av 2003.
10. Europaparlamentet välkomnar i detta sammanhang förslaget från Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen
att åta sig att utföra eventuella ytterligare uppgifter. Parlamentet uppmanar kommissionen att utnyttja
expertkunskapen inom Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen inom ett större geografiskt område än vad
som för närvarande är fallet, samt utnyttja den för tekniskt stöd till program såsom Tempus och
Erasmus mundus.
Anpassning av de finansiella bestämmelserna till den nya budgetförordningen
11. Europaparlamentet förväntar sig att organen avslutar arbetet med att anpassa sina interna finansiella
bestämmelser till bestämmelserna i den nya rambudgetförordningen så snart som möjligt, och senast i
slutet av året. Sådana interna finansiella bestämmelser får inte skilja sig från rambudgetförordningen,
utom i de fall då deras specifika verksamhetsförhållanden kräver det och då under förutsättning att
kommissionen ger sitt samtycke på förhand. När organen har avslutat denna anpassning av
bestämmelserna skall de informera parlamentets behöriga utskott. Parlamentet uppmanar revisionsrätten att yttra sig om alla finansiella bestämmelser som antas av organen och som skiljer sig från
rambudgetförordningen.
12. Europaparlamentet understryker att organen skall se till att utanordnarnas och räkenskapsförarnas
uppgifter är strikt uppdelade, och att räkenskapsförarna bör få en utökad roll när det gäller att
a) utforma och validera redovisningssystemen,
b) föra räkenskaper,
c) validera de system som utformats av utanordnaren för tillhandahållande av redovisningsuppgifter,
d) samarbeta med kommissionens räkenskapsförare,
e) förbereda och presentera redovisningen och rapporterna om genomförandet av budgeten.
(1) Se punkt 14 i Europaparlamentets resolution innehållande de kommentarer som ingår beslutet om beviljande av
ansvarsfrihet för styrelsen i Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för genomförandet av centrumets
budget för budgetåret 2001 (EUT L 148, 16.6.2003, s. 83).
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Parlamentet betonar också att räkenskapsförarna bör utses av organens styrelser på grundval av
särskild kompetens och yrkeserfarenhet. De datorsystem som används måste garantera att det finns en
fullständig verifieringskedja för varje operation för att garantera insyn och öppenhet.
13. Europaparlamentet påminner organen om att de till fullo skall följa bestämmelserna för upphandlingsförfaranden i budgetförordningen. Parlamentet understryker att öppna anbudsförfaranden måste
användas i så stor utsträckning som möjligt för att öka insynen och garantera lika behandling av
potentiella anbudsgivare. Det understryker att organens ekonomiska intressen kan skadas av det
faktum att bestämmelserna för offentlig upphandling inte följs, och att detta också kan utgöra ett brott
enligt medlemsstaternas lagstiftning.
Internrevision och internkontroll
14. Europaparlamentet påminner om att bland de viktigaste inslagen i den nya budgetförordningen är
utanordnarnas ökade ansvar och inrättandet av internrevisionsenheter för att minska risken för oegentligheter och bristfällig förvaltning. Parlamentet uppmanar därför
— revisionsrätten att öka det antal kontroller som görs av dess revisorer,
— organen att grundligt se över sina förfaranden för genomförandet av budgeten i enlighet med den
nya ram som har inrättats,
— kommissionen att nära samarbeta med organen, särskilt på områdena redovisning, internrevision
och förvaltnings- och kontrollförfaranden,
för att lämpliga och harmoniserade lösningar skall tillämpas.
15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag till ändring av förordning (EG,
Euratom) nr 2343/2002 med rambudgetförordning för organen i syfte att ge organens respektive
internrevisorer verkliga kontrollbefogenheter i stället för en enbart rådgivande roll, såsom fallet är för
närvarande.
16. Europaparlamentet är ytterst bekymrat över att kommissionens internrevisionstjänst inte utför några
kontroller i organen. Parlamentet betonar att detta innebär att artiklarna 71 och 72 i förordning (EG,
Euratom) nr 2343/2002 inte iakttas, vilket i praktiken innebär att en extern kontroll av förvaltningens
och kontrollsystemens kvalitet endast utförs inom ramen för revisionsrättens kontroll. Parlamentet
uppmanar därför kommissionen att se till att nödvändiga medel ställs till förfogande så att internrevisionstjänsten kan utföra sina uppgifter när det gäller organens interna kontrollsystem.
Samarbete med OLAF
17. Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att senast i slutet av året rapportera om huruvida
gemenskapsorganen har samarbetat på vederbörligt sätt med Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF), och utan inskränkning tillämpat det interinstitutionella avtalet av den 25 maj 1999 (1).
Parlamentet uppmanar vidare revisionsrätten att utvärdera detta samarbetes effektivitet på grundval av
de fall som hittills behandlats.
Förberedelse av organen inför utvidgningen
18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att – i syfte att påskynda insatserna för att förbereda
integreringen av de framtida medlemsstaterna – lägga fram lämpliga förslag innan budgeten för 2004
antas, som skall
— främja bättre fungerande gemenskapsorgan,
— ge bättre valuta för pengarna genom en lönsamhetsberäkning,
— undvika att det skapas onödigt många nya organ.
Europaparlamentet anser att det av effektivitets- och kostnadsskäl är uteslutet att ytterligare utöka
gemenskapsorganens styrelser i samband med den förestående utvidgningen, eftersom dessa redan i
dag ofta är mycket tungrodda. Utvidgningen är ett gyllene tillfälle att i grunden se över sammansättningen av och arbetssätten i dessa styrelser.
(1) EGT L 136, 31.5.1999, s. 15.
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19. Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att när den utarbetar sådana förslag bland annat
överväga att
— ge organen i uppdrag att utföra ytterligare operativa uppgifter, till exempel att genomföra gemenskapsprogram på lämpliga områden,
— inrätta gemensamma styrelser för flera organ, särskilt för dem som har liknande uppgifter,
— slå samman organ om en överlappning av verksamheterna förekommer.
Parlamentet påminner när det gäller sistnämnda förslag att kommissionen har fastställt att det eventuellt förekommer en överlappning mellan verksamheterna i Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) och Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen och mellan verksamheterna i Europeiska
fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor och Europeiska arbetsmiljöbyrån.
20. Europaparlamentet uppmanar dessutom kommissionen – i linje med förslaget om EU:s styrelseformer
som syftar till att koncentrera kommissionens verksamhet till centrala uppgifter – att i sitt handlingsprogram ta med lämpliga förslag för att undvika överlappning av arbetet antingen mellan organ med
liknande verksamhet eller mellan verksamheten vid dessa organ och verksamheten vid kommissionens
enheter.
21. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen att lägga fram ett förslag till ändring av
organens grundrättsakter så att direktörerna för dessa gemenskapsorgan i framtiden endast kan utses
med parlamentets godkännande. Parlamentet förväntar sig att kommissionen lägger fram ett sådant
förslag senast den 1 december 2003.
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EUROPAPARLAMENTETS BESLUT
av den 6 november 2003
om beviljande av ansvarsfrihet för direktören för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2001
(2003/891/EG)
EUROPAPARLAMENTET FATTAR DETTA BESLUT

— med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2001 samt byråns svar (1) (C5-0098/2003),
— med beaktande av rådets rekommendation av den 7 mars 2003 (C5-0099/2003),
— med beaktande av EG-fördraget, särskilt dess artikel 276,
— med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (2), särskilt artikel 185 i denna,
— med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 23 december 2002
med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG,
Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (3),
och särskilt artikel 94 i förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002,
— med beaktande av artikel 93a och bilaga V i arbetsordningen,
— med beaktande av parlamentets beslut av den 8 april 2003 om att skjuta upp beslutet om beviljande av
ansvarsfrihet samt resolutionen innehållande de kommentarer som ingår i beslutet (4),
— med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A5-0360/2003).
1. Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för direktören för Europeiska miljöbyrån för genomförandet av
budgeten för budgetåret 2001.
2. Europaparlamentet noterar sina kommentarer i den resolution som ingår i detta beslut.
3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den bifogade resolutionen till
direktören för Europeiska miljöbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

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

Julian PRIESTLEY

Pat COX

Generalsekreterare

Ordförande

EGT C 326, 27.12.2002, s. 17.
EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
EUT L 148, 16.6.2003, s. 16 och 18.
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EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
innehållande de kommentarer som ingår i beslutet om beviljande av ansvarsfrihet för direktören
för Europeiska miljöbyrån för genomförandet av budgeten för budgetåret 2001
EUROPAPARLAMENTET FATTAR DETTA BESLUT

— med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2001 (1) samt byråns svar (C5-0098/2003),

— med beaktande av rådets rekommendation av den 7 mars 2003 (C5-0099/2003),

— med beaktande av EG-fördraget, särskilt dess artikel 276,

— med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (2), särskilt artikel 185 i denna,

— med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 23 december 2002
med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG,
Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (3),
och särskilt artikel 94 i förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002,

— med beaktande av artikel 93a och bilaga V i arbetsordningen,

— med beaktande av parlamentets beslut av den 8 april 2003 om att skjuta upp beslutet om beviljande av
ansvarsfrihet samt resolutionen innehållande de kommentarer som ingår i förslaget till beslut (4),

— med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A5-0360/2003), och av följande skäl:

A. I sin ovannämnda resolution
— välkomnade parlamentet att det hädanefter är behörig myndighet för att bevilja ansvarsfrihet för de
gemenskapsorgan som avses i artikel 185.1 i den nya budgetförordningen och
— betonade att det för att uppfylla sina nya åtaganden i detta avseende förväntade sig att få all relevant
och nödvändig information från dessa organ som svar på de förfrågningar det kommer att göra.

B. Parlamentets behöriga utskott har fått svar på sådana förfrågningar.

C. Byråns svar på ovannämnda förfrågningar försåg i många avseenden parlamentet med uppdaterad information. Denna information kompletterar de iakttagelser som finns i revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2001, samt byråns svar på dessa iakttagelser.

D. Villkoret att parlamentet fattar beslut om beviljande av ansvarsfrihet när det har fått alla uppgifter det
behöver uppfylldes således.
(1)
(2)
(3)
(4)

EGT C 326, 27.12.2002, s. 17.
EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
EUT L 148, 16.6.2003, s. 16 och 18.
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1. Europaparlamentet uppmärksammar följande siffror i redovisningen för Europeiska miljöbyrån för
budgetåren 2001 och 2000:

Inkomst- och utgiftsredovisning för budgetåren 2001 och 2000
(1 000 euro)
2001

2000

18 342

17 816

1 493

67

369

423

20 204

18 306

8 126

7 137

735

456

1 423

1 570

521

517

Betalningar

3 738

4 505

Överförda anslag

6 856

4 432

Totalt utgifter (b)

21 399

18 617

Budgetårets resultat (a–b) (1)

– 1 195

– 310

– 3 117

– 3 517

Överförda anslag från det föregående budgetåret som
förfallit

939

628

Ej utnyttjade belopp från det föregående budgetåret för
användning på nytt

86

84

Kursskillnader

13

–2

– 3 274

– 3 117

Inkomster under budgetåret
Bidrag från kommissionen
Diverse inkomster
Finansiella inkomster
Totalt inkomster (a)
Budgetutgifter under budgetåret
Personal – avdelning I i budgeten
Betalningar
Överförda anslag
Administration –avdelning II i budgeten
Betalningar
Överförda anslag
Drift –avdelning III i budgeten

Saldo som överförts från det föregående budgetåret

Budgetårets saldo
Anm.: Eventuella avvikelser i totalbeloppen beror på avrundningar.

Källa: Uppgifter från byrån. Dessa tabeller redogör i sammanfattning för de uppgifter som byrån framlagt i sin årsredovisning.
(1) Det negativa saldot för resultat och eget kapital innebär ingen kapitalförlust, utan följer av tillämpningen av budgetförordningen
beträffande inkomster (enbart inkasserade) och utgifter (betalningar plus överförda anslag).

Budgetgenomförande
2. Europaparlamentet noterar de åtgärder byrån har vidtagit för att ”strama åt” planeringen av sina utgifter
på det administrativa området som rör infrastruktur, inköp som inte måste göras omedelbart, och
uppskjutandet av inredningen av lokalerna. Parlamentet anser att sådana åtgärder är i linje med revisionsrättens rekommendationer.
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3. Europaparlamentet välkomnar byråns ansträngningar att förbättra planeringen av sin verksamhet på det
operativa området, vilket innebär en minskning av antalet överföringar av anslag. Parlamentet konstaterar dock att byrån påpekat att det i samband med genomförandet av bidragsavtal som rör fleråriga
projekt är svårt att undvika en viss mängd automatiska överföringar. Parlamentet anser att detta
problem till sin natur är systematiskt eftersom det främst rör förhållandet mellan europeiska ämnescentra som har avtal med miljöbyrån.

4. Europaparlamentet anser att när det gäller dessa centras genomförande av projekt, som omfattar nästan
hälften av byråns driftsbudget, bör byrån öka sina ansträngningar för att se till att dessa centra vid
genomförandet av projekten bedriver sin verksamhet inom en tidsram som återspeglar budgetens
ettårighetsprincip. Sådana ansträngningar skulle leda till en minskning av antalet överföringar av anslag.

5. Europaparlamentet anser också att det finns utrymme att utveckla ett harmoniserat tillvägagångssätt
mellan organen för att ta itu med problem som är systematiska till sin natur. Parlamentet förväntar sig
att byrån ökar sina kontakter med andra organ som har liknande problem i sina avtalsmässiga förhållanden till sådana centra eller nationella punkter, så att ett ”bästa tillvägagångssätt” kan utvecklas och
tillämpas.

Årsredovisning
6. Europaparlamentet välkomnar att byrån har lyckats samordna sina berörda avdelningar på ett sådant
sätt att bestämmelserna om avskrivning av anläggningstillgångarna tillämpas korrekt.

Förvaltningen av likvida medel
7. Europaparlamentet uppmanar byrån att ytterligare förbättra avstämningen av bankkontona mot den
allmänna bokföringen i enlighet med revisionsrättens rekommendationer. Det förväntar sig att byrån
redovisar vilka framsteg som gjorts på denna punkt i samband med nästa förfarande för beviljande av
ansvarsfrihet.

Genomförande av finansiella bestämmelser
8. Europaparlamentet förväntar sig att byrån så snart som möjligt genomför det IT-system för det elektroniska dokumentarkivet som utvecklats inom ramen för dess registrerings- och arkiveringsprojekt. Parlamentet förväntar sig också att byrån vidtar alla nödvändiga åtgärder för att följa revisionsrättens rekommendationer om att det skall finnas verifierande underlag för ansökningarna om betalning.

Inköp av varor och tjänster/samarbete med institutionerna
9. Europaparlamentet ser fram emot att byrån uppnår bättre resultat i sina ansträngningar att förbättra
planeringen av inköp i samband med det fleråriga programmet. Det välkomnar byråns ansträngningar
att förbättra förfarandena och kriterierna för bedömningen av anbud. Det förväntar sig att byrån ökar
sina ansträngningar att förbättra det interinstitutionella samarbetet på inköpsområdet, och att detta
görs på grundval av det bästa tillvägagångssättet, som omfattar bedömningskriterer och jämförbarhet
när det gäller anbud. Parlamentet förväntar sig också att byrån deltar så ofta som möjligt, med hänsyn
till dess särskilda förhållanden, i de interinstitutionella anbudsförfarandena.

10. Europaparlamentet noterar att byrån har haft åtskilliga kontrakt med företag som är involverade i
Eurostat-fallet. Det uppmanar byrån att översända alla dokument som rör dessa kontrakt till kommissionens internrevisionstjänst, så att hänsyn kan tas till dessa under internrevisionstjänstens pågående
revision av Eurostats kontrakt.
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Allmänna punkter om organen
Operativa uppgifter
11. Europaparlamentet upprepar sin ståndpunkt att eftersom de administrativa utgifterna för många av
organen överskrider utgifterna för operativa ändamål finns det utrymme att ge dessa organ fler operativa uppgifter. De skulle till exempel kunna få i uppdrag att genomföra gemenskapsprogram på utbildnings- eller hälsoområdet, och därmed skulle man kunna undvika att kommissionen inrättar fler
verkställande organ. Parlamentet beklagar att kommissionen inte tillmötesgått parlamentets begäran (1)
att lägga fram sådana förslag senast den 30 juni 2003. Det uppmanar organen att föreslå områden där
de skulle kunna ta över genomförandet av gemenskapsprogram som för närvarande förvaltas av
kommissionen och lägga fram sådana förslag senast i slutet av 2003.

12. Europaparlamentet välkomnar i detta sammanhang förslaget från Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen
att åta sig att utföra eventuella ytterligare uppgifter. Parlamentet uppmanar kommissionen att utnyttja
expertkunskapen inom Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen inom ett större geografiskt område än vad
som för närvarande är fallet, samt utnyttja den för tekniskt stöd till program såsom Tempus och
Erasmus mundus.

Anpassning av de finansiella bestämmelserna till den nya budgetförordningen
13. Europaparlamentet förväntar sig att organen avslutar arbetet med att anpassa sina interna finansiella
bestämmelser till bestämmelserna i den nya rambudgetförordningen så snart som möjligt, och senast i
slutet av året. Sådana interna finansiella bestämmelser får inte skilja sig från rambudgetförordningen,
utom i de fall då deras specifika verksamhetsförhållanden kräver det och då under förutsättning att
kommissionen ger sitt samtycke på förhand. När organen har avslutat denna anpassning av
bestämmelserna skall de informera parlamentets behöriga utskott. Parlamentet uppmanar revisionsrätten att yttra sig om alla finansiella bestämmelser som antas av organen och som skiljer sig från
rambudgetförordningen.

14. Europaparlamentet understryker att organen skall se till att utanordnarnas och räkenskapsförarnas
uppgifter är strikt uppdelade, och att räkenskapsförarna bör få en utökad roll när det gäller att
a) utforma och validera redovisningssystemen,
b) föra räkenskaper,
c) validera de system som utformats av utanordnaren för tillhandahållande av redovisningsuppgifter,
d) samarbeta med kommissionens räkenskapsförare,
e) förbereda och presentera redovisningen och rapporterna om genomförandet av budgeten.

Parlamentet betonar också att räkenskapsförarna bör utses av organens styrelser på grundval av
särskild kompetens och yrkeserfarenhet. De datorsystem som används måste garantera att det finns en
fullständig verifieringskedja för varje operation för att garantera insyn och öppenhet.

15. Europaparlamentet påminner organen om att de till fullo skall följa bestämmelserna för upphandlingsförfaranden i budgetförordningen. Parlamentet understryker att öppna anbudsförfaranden måste
användas i så stor utsträckning som möjligt för att öka insynen och garantera lika behandling av
potentiella anbudsgivare. Det understryker att organens ekonomiska intressen kan skadas av det
faktum att bestämmelserna för offentlig upphandling inte följs, och att detta också kan utgöra ett brott
enligt medlemsstaternas lagstiftning.
(1) Se punkt 14 i Europaparlamentets resolution innehållande de kommentarer som ingår beslutet om beviljande av
ansvarsfrihet för styrelsen i Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för genomförandet av centrumets
budget för budgetåret 2001 (EUT L 148, 16.6.2003, s. 83).
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Internrevision och internkontroll
16. Europaparlamentet påminner om att bland de viktigaste inslagen i den nya budgetförordningen är
utanordnarnas ökade ansvar och inrättandet av internrevisionsenheter för att minska risken för oegentligheter och bristfällig förvaltning. Parlamentet uppmanar därför
— revisionsrätten att öka det antal kontroller som görs av dess revisorer,
— organen att grundligt se över sina förfaranden för genomförandet av budgeten i enlighet med den
nya ram som har inrättats,
— kommissionen att nära samarbeta med organen, särskilt på områdena redovisning, internrevision
och förvaltnings- och kontrollförfaranden,
för att lämpliga och harmoniserade lösningar skall tillämpas.
17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag till ändring av förordning (EG,
Euratom) nr 2343/2002 med rambudgetförordning för organen i syfte att ge organens respektive
internrevisorer verkliga kontrollbefogenheter i stället för en enbart rådgivande roll, såsom fallet är för
närvarande.
18. Europaparlamentet är ytterst bekymrat över att kommissionens internrevisionstjänst inte utför några
kontroller i organen. Parlamentet betonar att detta innebär att artiklarna 71 och 72 i förordningen
(EG, Euratom) nr 2343/2002 inte iakttas, vilket i praktiken innebär att en extern kontroll av förvaltningens och kontrollsystemens kvalitet endast utförs inom ramen för revisionsrättens kontroll. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att se till att nödvändiga medel ställs till förfogande så att
internrevisionstjänsten kan utföra sina uppgifter när det gäller organens interna kontrollsystem.
Samarbete med OLAF
19. Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att senast i slutet av året rapportera om huruvida
gemenskapsorganen har samarbetat på vederbörligt sätt med Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF), och utan inskränkning tillämpat det interinstitutionella avtalet av den 25 maj 1999 (1).
Parlamentet uppmanar vidare revisionsrätten att utvärdera detta samarbetes effektivitet på grundval av
de fall som hittills behandlats.
Förberedelse av organen inför utvidgningen
20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att – i syfte att påskynda insatserna för att förbereda
integreringen av de framtida medlemsstaterna – lägga fram lämpliga förslag innan budgeten för 2004
antas, som skall
— främja bättre fungerande gemenskapsorgan,
— ge bättre valuta för pengarna genom en lönsamhetsberäkning,
— undvika att det skapas onödigt många nya organ.
Europaparlamentet anser att det av effektivitets- och kostnadsskäl är uteslutet att ytterligare utöka
gemenskapsorganens styrelser i samband med den förestående utvidgningen, eftersom dessa redan i
dag ofta är mycket tungrodda. Utvidgningen är ett gyllene tillfälle att i grunden se över sammansättningen av och arbetssätten i dessa styrelser.
21. Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att när den utarbetar sådana förslag bland annat
överväga att
— ge organen i uppdrag att utföra ytterligare operativa uppgifter, till exempel att genomföra gemenskapsprogram på lämpliga områden,
(1) EGT L 136, 31.5.1999, s. 15.
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— inrätta gemensamma styrelser för flera organ, särskilt för dem som har liknande uppgifter,
— slå samman organ om en överlappning av verksamheterna förekommer.
Parlamentet påminner när det gäller sistnämnda förslag att kommissionen har fastställt att det eventuellt förekommer en överlappning mellan verksamheterna i Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) och Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen och mellan verksamheterna i Europeiska
fonden för förbättring av levnad- och arbetsvillkor och Europeiska arbetsmiljöbyrån.
22. Europaparlamentet uppmanar dessutom kommissionen – i linje med förslaget om EU:s styrelseformer
som syftar till att koncentrera kommissionens verksamhet till centrala uppgifter – att i sitt handlingsprogram för 2004 ta med lämpliga förslag för att undvika överlappning av arbetet antingen mellan
organ med liknande verksamhet eller mellan verksamheten vid dessa organ och verksamheten vid
kommissionens enheter.
23. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen att lägga fram ett förslag till ändring av
organens grundrättsakter så att direktörerna för dessa gemenskapsorgan i framtiden endast kan utses
med parlamentets godkännande. Parlamentet förväntar sig att kommissionen lägger fram ett sådant
förslag senast den 1 december 2003.
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EUROPAPARLAMENTETS BESLUT
av den 6 november 2003
om beviljande av ansvarsfrihet för direktören för Europeiska centrumet för övervakning av rasism
och främlingsfientlighet för budgetåret 2001
(2003/892/EG)
EUROPAPARLAMENTET FATTAR DETTA BESLUT

— med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska centrumet för övervakning av rasism och främlingsfientlighet för budgetåret 2001 samt byråns svar (1) (C5-0094/2003),
— med beaktande av rådets rekommendation av den 7 mars 2003 (C5-0095/2003),
— med beaktande av EG-fördraget, särskilt dess artikel 276,
— med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (2), särskilt artikel 185 i denna,
— med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 23 december 2002
med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG,
Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (3),
och särskilt artikel 94 i förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002,
— med beaktande av artikel 93a och bilaga V i arbetsordningen,
— med beaktande av parlamentets beslut av den 8 april 2003 om att skjuta upp beslutet om beviljande av
ansvarsfrihet samt resolutionen innehållande de kommentarer som ingår i beslutet (4),
— med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A5-0360/2003).
1. Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för direktören för Europeiska centrumet för övervakning av
rasism och främlingsfientlighet för budgetåret 2001.
2. Europaparlamentet noterar sina kommentarer i den resolution som ingår i detta beslut.
3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den bifogade resolutionen till
direktören för Europeiska centrumet för övervakning av rasism och främlingsfientlighet, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

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

Julian PRIESTLEY

Pat COX

Generalsekreterare

Ordförande

EGT C 326, 27.12.2002, s. 72.
EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
EUT L 148, 16.6.2003, s. 16 och 18.
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EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
innehållande de kommentarer som ingår i beslutet om beviljande av ansvarsfrihet för direktören
för Europeiska centrumet för övervakning av rasism och främlingsfientlighet för budgetåret 2001
EUROPAPARLAMENTET FATTAR DETTA BESLUT

— med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska centrumet för övervakning av rasism och främlingsfientlighet för budgetåret 2001 samt byråns svar (1) (C5-0094/2003),
— med beaktande av rådets rekommendation av den 7 mars 2003 (C5-0095/2003),
— med beaktande av EG-fördraget, särskilt dess artikel 276,
— med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (2), särskilt artikel 185 i denna,
— med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 23 december 2002
med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG,
Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (3),
och särskilt artikel 94 i förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002,
— med beaktande av artikel 93a och bilaga V i arbetsordningen,
— med beaktande av parlamentets beslut av den 8 april 2003 om att skjuta upp beslutet om beviljande av
ansvarsfrihet samt resolutionen innehållande de kommentarer som ingår i beslutet (4),
— med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A5-0360/2003), och av följande skäl:
A. I sin ovannämnda resolution
— välkomnade parlamentet att det hädanefter är behörig myndighet för att bevilja ansvarsfrihet för de
gemenskapsorgan som avses i artikel 185.1 i den nya budgetförordningen och
— betonade att det för att uppfylla sina nya åtaganden i detta avseende förväntade sig att få all relevant
och nödvändig information från dessa organ som svar på de förfrågningar det kommer att göra.
B. Parlamentets behöriga utskott har fått svar på sådana förfrågningar.
C. Centrumets svar på ovannämnda förfrågningar försåg i många avseenden parlamentet med uppdaterad
information. Denna information kompletterar de iakttagelser som finns i revisionsrättens rapport om
årsredovisningen för Europeiska centrumet för övervakning av rasism och främlingsfientlighet för
budgetåret 2001, samt centrumets svar på dessa iakttagelser.
D. Villkoret att parlamentet fattar beslut om beviljande av ansvarsfrihet när det har fått alla uppgifter det
behöver uppfylldes således.
1. Europaparlamentet uppmärksammar följande siffror i redovisningen för Europeiska centrumet för
övervakning av rasism och främlingsfientlighet för budgetåren 2001 och 2000:
(1)
(2)
(3)
(4)

EGT C 326, 27.12.2002, s. 72.
EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
EUT L 148, 16.6.2003, s. 16 och 18.
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Inkomst- och utgiftsredovisning för budgetåren 2001 och 2000

(1 000 euro)
2001

2000

5 000

4 250

46

61

5 046

4 311

2 072

1 935

67

84

Betalningar

662

987

Överförda anslag

151

106

990

898

1 181

643

Totalt utgifter (b)

5 123

4 653

Budgetårets resultat (a–b) (1)

– 77

– 342

179

737

75

310

Inkomster under budgetåret
Bidrag från kommissionen
Finansiella inkomster
Totalt inkomster (a)
Budgetutgifter under budgetåret
Personal – avdelning I i budgeten
Betalningar
Överförda anslag
Administration – avdelning II i budgeten

Drift – avdelning III i budgeten
Betalningar
Överförda anslag

Saldo som överförts från det föregående budgetåret
Överförda anslag som förfallit
Ej utnyttjade belopp för användning på nytt från budgetåret 2000
Återbetalningar till kommissionen
Kursskillnader
Budgetårets saldo

—

5

– 174

– 533

– 11

2

–8

179

Anm.: Eventuella avvikelser i totalbeloppen beror på avrundningar.
Källa: Europeiska centrumet för övervakning av främlingsfientlighet och rasism.
(1) Det negativa saldot för resultat och eget kapital innebär ingen kapitalförlust, utan följer av tillämpningen av budgetförordningen
beträffande inkomster (enbart inkasserade) och utgifter (betalningar plus överförda anslag).

Budgetgenomförande/återkommande problem
2. Europaparlamentet noterar centrumets ansträngningar att se till att dess arbetsprogram utarbetas i ett
tidigare skede, och åtgärderna som vidtagits för att införa en stramare övervakning av genomförandet
av anslagen och arbetsprogrammet.
3. Europaparlamentet förväntar sig att det positiva resultatet av sådana åtgärder bekräftas under det
kommande budgetåret och ser fram emot att bli fullständigt informerat av centrumet i den här frågan i
samband med nästa förfarande för beviljande av ansvarsfrihet.
4. Europaparlamentet uppmanar centrumet att fortsätta göra en nära uppföljning av sin operativa verksamhet och anstränga sig ytterligare för att lösa de återkommande problemen när det gäller dess förhållande till Raxen-nätverket. Sådana problem är systematiska till sin natur.
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5. Europaparlamentet anser också att det finns utrymme att utveckla ett harmoniserat tillvägagångssätt
mellan organen för att ta itu med problem som till sin natur är systematiska. Parlamentet förväntar sig
att centrumet ökar kontakterna med andra organ som har liknande problem i förhållanden till nationella
punkter, så att ett ”bästa tillvägagångssätt” kan utvecklas och tillämpas.
Tillämpning av de finansiella bestämmelserna
6. Europaparlamentet noterar centrumets ansträngningar för att underlätta en korrekt tillämpning av
bestämmelserna i den nya budgetförordningen. Det förväntar sig att dessa ansträngningar fortsätter,
särskilt på områdena internrevision och internkontroll, så att den ekonomiska förvaltningen förbättras
ytterligare.
Allmänna punkter om organen
Operativa uppgifter
7. Europaparlamentet upprepar sin ståndpunkt att eftersom de administrativa utgifterna för många av
organen överskrider utgifterna för operativa ändamål finns det utrymme att ge dessa organ fler operativa uppgifter. De skulle till exempel kunna få i uppdrag att genomföra gemenskapsprogram på utbildnings- eller hälsoområdet, och därmed skulle man kunna undvika att kommissionen inrättar fler
verkställande organ. Parlamentet beklagar att kommissionen inte tillmötesgått parlamentets begäran (1)
att lägga fram sådana förslag senast den 30 juni 2003. Det uppmanar organen att föreslå områden där
de skulle kunna ta över genomförandet av gemenskapsprogram som för närvarande förvaltas av
kommissionen och lägga fram sådana förslag senast i slutet av 2003.
8. Europaparlamentet välkomnar i detta sammanhang förslaget från Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen
att åta sig att utföra eventuella ytterligare uppgifter. Parlamentet uppmanar kommissionen att utnyttja
expertkunskapen inom Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen inom ett större geografiskt område än vad
som för närvarande är fallet, samt utnyttja den för tekniskt stöd till program såsom Tempus och
Erasmus mundus.
Anpassning av de finansiella bestämmelserna till den nya budgetförordningen
9. Europaparlamentet förväntar sig att organen avslutar arbetet med att anpassa sina interna finansiella
bestämmelser till bestämmelserna i den nya rambudgetförordningen så snart som möjligt, och senast i
slutet av året. Sådana interna finansiella bestämmelser får inte skilja sig från rambudgetförordningen,
utom i de fall då deras specifika verksamhetsförhållanden kräver det och då under förutsättning att
kommissionen ger sitt samtycke på förhand. När organen har avslutat denna anpassning av
bestämmelserna skall de informera parlamentets behöriga utskott. Parlamentet uppmanar revisionsrätten att yttra sig om alla finansiella bestämmelser som antas av organen och som skiljer sig från
rambudgetförordningen.
10. Europaparlamentet understryker att organen skall se till att utanordnarnas och räkenskapsförarnas
uppgifter är strikt uppdelade, och att räkenskapsförarna bör få en utökad roll när det gäller att
a) utforma och validera redovisningssystemen,
b) föra räkenskaper,
c) validera de system som utformats av utanordnaren för tillhandahållande av redovisningsuppgifter,
d) samarbeta med kommissionens räkenskapsförare,
e) förbereda och presentera redovisningen och rapporterna om genomförandet av budgeten.
Parlamentet betonar också att räkenskapsförarna bör utses av organens styrelser på grundval av
särskild kompetens och yrkeserfarenhet. De datorsystem som används måste garantera att det finns en
fullständig verifieringskedja för varje operation för att garantera insyn och öppenhet.
(1) Se punkt 14 i Europaparlamentets resolution innehållande de kommentarerna till beslutet om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen i Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för genomförandet av centrumets budget
för budgetåret 2001 (EUT L 148, 16.6.2003, s. 83).
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11. Europaparlamentet påminner organen om att de till fullo skall följa bestämmelserna för upphandlingsförfaranden i budgetförordningen. Parlamentet understryker att öppna anbudsförfaranden måste
användas i så stor utsträckning som möjligt för att öka insynen och garantera lika behandling av
potentiella anbudsgivare. Det understryker att organens ekonomiska intressen kan skadas av det
faktum att bestämmelserna för offentlig upphandling inte följs, och att detta också kan utgöra ett brott
enligt medlemsstaternas lagstiftning.
Internrevision och internkontroll
12. Europaparlamentet påminner om att bland de viktigaste inslagen i den nya budgetförordningen är
utanordnarnas ökade ansvar och inrättandet av internrevisionsenheter för att minska risken för oegentligheter och bristfällig förvaltning. Parlamentet uppmanar därför
— revisionsrätten att öka det antal kontroller som görs av dess revisorer,
— organen att grundligt se över sina förfaranden för genomförandet av budgeten i enlighet med den
nya ram som har inrättats,
— kommissionen att nära samarbeta med organen, särskilt på områdena redovisning, internrevision
och förvaltnings- och kontrollförfaranden,
för att lämpliga och harmoniserade lösningar skall tillämpas.
13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag till ändring av förordning (EG,
Euratom) nr 2343/2002 med rambudgetförordning för organen i syfte att ge organens respektive
internrevisorer verkliga kontrollbefogenheter i stället för en enbart rådgivande roll, såsom är fallet nu.
14. Europaparlamentet är ytterst bekymrat över att kommissionens internrevisionstjänst inte utför några
kontroller i organen. Parlamentet betonar att detta innebär att artiklarna 71 och 72 i förordning (EG,
Euratom) nr 2343/2002 inte iakttas, vilket i praktiken innebär att en extern kontroll av förvaltningens
och kontrollsystemens kvalitet endast utförs inom ramen för revisionsrättens kontroll. Parlamentet
uppmanar därför kommissionen att se till att nödvändiga medel ställs till förfogande så att internrevisionstjänsten kan utföra sina uppgifter när det gäller organens interna kontrollsystem.
Samarbete med OLAF
15. Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att senast i slutet av året rapportera om huruvida
gemenskapsorganen har samarbetat på vederbörligt sätt med Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF), och utan inskränkning tillämpat det interinstitutionella avtalet av den 25 maj 1999 (1).
Parlamentet uppmanar vidare revisionsrätten att utvärdera detta samarbetes effektivitet på grundval av
de fall som hittills behandlats.
Förberedelse av organen inför utvidgningen
16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att – i syfte att påskynda insatserna för att förbereda
integreringen av de framtida medlemsstaterna – lägga fram lämpliga förslag innan budgeten för 2004
antas, som skall
— främja bättre fungerande gemenskapsorgan,
— ge bättre valuta för pengarna genom en lönsamhetsberäkning,
— undvika att det skapas onödigt många nya organ.
Europaparlamentet anser att det av effektivitets- och kostnadsskäl är uteslutet att ytterligare utöka
gemenskapsorganens styrelser i samband med den förestående utvidgningen, eftersom dessa redan i
dag ofta är mycket tungrodda. Utvidgningen är ett gyllene tillfälle att i grunden se över sammansättningen av och arbetssätten i dessa styrelser.
17. Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att när den utarbetar sådana förslag bland annat
överväga att
— ge organen i uppdrag att utföra ytterligare operativa uppgifter, till exempel att genomföra gemenskapsprogram på lämpliga områden,
(1) EGT L 136, 31.5.1999, s. 15.
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— inrätta gemensamma styrelser för flera organ, särskilt för dem som har liknande uppgifter,
— slå samman organ om en överlappning av verksamheterna förekommer.
Parlamentet påminner när det gäller sistnämnda förslag om att kommissionen har fastställt att det
eventuellt förekommer en överlappning mellan verksamheterna i Europeiskt centrum för utveckling av
yrkesutbildning (Cedefop) och Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen och mellan verksamheterna i Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor och Europeiska arbetsmiljöbyrån.
18. Europaparlamentet uppmanar dessutom kommissionen – i linje med förslaget om EU:s styrelseformer
som syftar till att koncentrera kommissionens verksamhet till centrala uppgifter – att i sitt handlingsprogram för år 2004 ta med lämpliga förslag för att undvika överlappning av arbetet antingen mellan
organ med liknande verksamhet eller mellan verksamheten vid dessa organ och verksamheten vid
kommissionens enheter.
19. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen att lägga fram ett förslag till ändring av
organens grundrättsakter så att direktörerna för dessa gemenskapsorgan i framtiden endast kan utses
med parlamentets godkännande. Parlamentet förväntar sig att kommissionen lägger fram ett sådant
förslag senast den 1 december 2003.
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RÅDET

RÅDETS BESLUT
av den 15 december 2003
om handel med vissa stålprodukter mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina
(2003/893/EG)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

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

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Enligt artikel 22.1 i avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras
medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra
sidan (1), skall handeln med vissa stålprodukter regleras
genom ett särskilt avtal.
Det förra bilaterala avtalet mellan Europeiska kol- och
stålgemenskapen (EKSG) och Ukrainas regering om
handel med vissa stålprodukter upphörde att gälla den
31 december 2001.
Europeiska gemenskapen har övertagit EKSG:s internationella skyldigheter efter det att EKSG-fördraget upphört
att gälla, och åtgärder avseende handeln med stålprodukter med tredje länder omfattas nu av gemenskapens
behörighet på det handelspolitiska området.
Parterna kom överens om att ingå ett nytt avtal, och
förhandlingarna om detta nya avtal har ännu inte
slutförts.
I avvaktan på att det nya avtalet undertecknas och träder
i kraft bör kvantitativa begränsningar för 2004
fastställas. Dessa begränsningar bör ses över mot
bakgrund av de nya medlemsstaternas anslutning till
gemenskapen den 1 maj 2004.
Eftersom den skatt på 30 euro per ton på export av
järnskrot som tillämpades den 1 januari 2003 varken
har avskaffats eller minskats, bör de kvantitativa begränsningarna för 2004 fastställas till samma nivå som för
2003.

(1) EGT L 49, 19.2.1998, s. 3.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Under perioden 1 januari–31 december 2004 skall det krävas
licens för import till gemenskapen av sådana stålprodukter med
ursprung i Ukraina som avses i bilaga I.

Artikel 2
Import skall, för varje produktgrupp och beträffande hela
gemenskapen, vara tillåten inom de kvantitativa begränsningar
som anges i bilaga II.
Licenser skall utfärdas endast inom dessa begränsningar.

Artikel 3
Reglerna för utfärdande av licenser och andra relevanta
bestämmelser skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella
tidning.
Medlemsstaterna skall utfärda licenser i enlighet med dessa
regler och omedelbart informera kommissionen om dem.
Kommissionen skall regelbundet informera medlemsstaterna
om i vilken omfattning kvantiteterna har använts.
Medlemsstaterna och kommissionen skall samverka för att sörja
för att dessa kvantiteter inte överskrids.

Artikel 4
Bestämmelserna i avtalet om handel med vissa stålprodukter
skall, tillsammans med eventuella åtgärder som vidtas för att
det skall få verkan, ersätta bestämmelserna i detta beslut från
och med den dag då det nämnda avtalet träder i kraft.
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Artikel 5
Detta beslut får verkan samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 15 december 2003.
På rådets vägnar
A. MARZANO

Ordförande
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BILAGA I
PRODUKTER SOM AVSES I ARTIKEL 1
SA Valsade platta
produkter
SA1 (Rullar)
7208 10 00
7208 25 00
7208 26 00
7208 27 00
7208 36 00
7208 37 10
7208 37 90
7208 38 10
7208 38 90
7208 39 10
7208 39 90
7211 14 10
7211 19 20
7219 11 00
7219 12 10
7219 12 90
7219 13 10
7219 13 90
7219 14 10
7219 14 90
7225 20 20
7225 30 00

7209 16 90
7209 17 10
7209 17 90
7209 18 10
7209 18 91
7209 18 99
7209 25 00
7209 26 10
7209 26 90
7209 27 10
7209 27 90
7209 28 10
7209 28 90
7209 90 10

7219 33 90
7219 34 10
7219 34 90
7219 35 10
7219 35 90

7210 11 10
7210 12 11
7210 12 19
7210 20 10
7210 30 10
7210 41 10
7210 49 10
7210 50 10
7210 61 10
7210 69 10
7210 70 31
7210 70 39
7210 90 31
7210 90 33
7210 90 38

7216 31 11
7216 31 19
7216 31 91
7216 31 99
7216 32 11
7216 32 19
7216 32 91
7216 32 99
7216 33 10
7216 33 90

SA2 (Grovplåt)
7208 40 10
7208 51 10
7208 51 30
7208 51 50
7208 51 91
7208 51 99
7208 52 10
7208 52 91
7208 52 99
7208 53 10
7211 13 00
7225 40 20
7225 40 50
7225 99 10
SA3 (Andra valsade
platta produkter)
7208 40 90
7208 53 90
7208 54 10
7208 54 90
7208 90 10
7209 15 00
7209 16 10

7211 14 90
7211 19 90
7211 23 10
7211 23 51
7211 29 20
7211 90 11
7212 10 10
7212 10 91
7212 20 11
7212 30 11
7212 40 10
7212 40 91
7212 50 31
7212 50 51
7212 60 11
7212 60 91
7219 21 10
7219 21 90
7219 22 10
7219 22 90
7219 23 00
7219 24 00
7219 31 00
7219 32 10
7219 32 90
7219 33 10

7225 40 80
SB Långa produkter
SB1 (Balkar)
7207 19 31
7207 20 71

SB2 (Valstråd)
7213 10 00
7213 20 00
7213 91 10
7213 91 20
7213 91 41
7213 91 49
7213 91 70
7213 91 90
7213 99 10
7213 99 90
7221 00 10
7221 00 90

7214 30 00
7214 91 10
7214 91 90
7214 99 10
7214 99 31
7214 99 39
7214 99 50
7214 99 61
7214 99 69
7214 99 80
7214 99 90
7215 90 10
7216 10 00
7216 21 00
7216 22 00
7216 40 10
7216 40 90
7216 50 10
7216 50 91
7216 50 99
7216 99 10
7218 99 20
7222 11 11
7222 11 19
7222 11 21
7222 11 29
7222 11 91
7222 11 99
7222 19 10
7222 19 90
7222 30 10
7222 40 10
7222 40 30
7224 90 31
7224 90 39

7207 19 11
7207 19 14
7207 19 16
7207 20 51
7207 20 55
7207 20 57

7228 10 10
7228 10 30
7228 20 11
7228 20 19
7228 20 30
7228 30 20
7228 30 41
7228 30 49
7228 30 61
7228 30 69
7228 30 70
7228 30 89
7228 60 10
7228 70 10
7228 70 31
7228 80 10
7228 80 90

7214 20 00

7301 10 00

7227 10 00
7227 20 00
7227 90 10
7227 90 50
7227 90 95
SB3 (Andra långa
produkter)
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BILAGA II
KVANTITATIVA BEGRÄNSNINGAR SOM AVSES I ARTIKEL 2
Produkter

ton

SA Platta produkter
SA1 (Rullar)

19 190

SA2 (Grovplåt)

73 444

SA3 (Andra platta produkter)

5 926

SB Långa produkter
SB1 (Balkar)

2 583

SB2 (Valstråd)

36 904

SB3 (Andra långa produkter)

46 499
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KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUT
av den 11 december 2003
om fastställande av anvisningar för gemenskapens jämförande försök och tester av fruktplantsförökningsmaterial och plantor av Prunus persica (L.) Batsch, Malus Mill. och Rubus idaeus L.
enligt rådets direktiv 92/34/EEG
[delgivet med nr K(2003) 4628]
(2003/894/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

bör också fastställas årligen i ett avtal som undertecknas
av kommissionens utanordnare och av det organ som
ansvarar för att genomföra försöken.
(6)

För de av gemenskapens försök och tester som pågår i
mer än ett år bör de delar av försöken och testerna som
pågår utöver det första året godkännas av kommissionen
utan ytterligare hänvändelse till Ständiga kommittén för
förökningsmaterial och plantor av fruktsläkten och
-arter, under förutsättning att nödvändiga anslag finns
tillgängliga.

(7)

Det bör säkerställas att de provexemplar som ingår i
försök och tester är representativa, åtminstone när det
gäller vissa utvalda plantor.

(8)

I de fall förökningsmaterial eller plantor från de berörda
växtarterna regelmässigt reproduceras eller saluförs på
medlemsstaternas territorier bör medlemsstaterna också
delta i gemenskapens jämförande försök och tester, så
att man kan dra korrekta slutsatser av dessa.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga
med yttrandet från Ständiga kommittén för förökningsmaterial och plantor av fruktsläkten och -arter.

med beaktande av rådets direktiv 92/34/EEG av den 28 april
1992 om saluföring av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor (1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2003/
111/EG (2), särskilt artikel 20.4–20.6 i detta, och
av följande skäl:
(1)

(2)

I direktiv 92/34/EEG anges vilka villkor som måste vara
uppfyllda för att gemenskapens jämförande försök och
tester av förökningsmaterial och plantor skall kunna
genomföras av kommissionen.
De tekniska anvisningarna för dessa försök och tester
har fastställts av Ständiga kommittén för förökningsmaterial och plantor av fruktsläkten och -arter.
3

(3)

En projektinfordran (2003/C 159/08) ( ) har offentliggjorts för genomförandet av ovan nämna försök och
tester.

(4)

Förslagen har bedömts i enlighet med de urvals- och tilldelningskriterier som fastställs i projektinfordran.
Projekten, de organ som ansvarar för att genomföra
försöken och testerna, de bidragsberättigande kostnaderna samt gemenskapens maximala finansiella bidrag,
vilket motsvarar 80 % av de bidragsberättigande kostnaderna, bör fastställas.

(5)

Gemenskapens jämförande försök och tester bör utföras
under perioden 2004–2008 och omfatta förökningsmaterial som skördats under 2003. Närmare bestämmelser
för sådana försök och tester, de bidragsberättigande kostnaderna samt gemenskapens maximala finansiella bidrag

(1) EGT L 157, 10.6.1992, s. 10.
(2) EUT L 311, 27.11.2003, s. 12.
(3) EUT C 159, 8.7.2003, s. 19.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Gemenskapens jämförande försök och tester skall utföras under
perioden 2004–2008 och omfatta förökningsmaterial och
plantor från de växtarter som förtecknas i bilagan.
De bidragsberättigande kostnaderna samt gemenskapens maximala finansiella bidrag för försök och tester under 2004
fastställs i bilagan.
Närmare bestämmelser för försök och tester återfinns i bilagan.
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Artikel 2
I den mån de förökningsmaterial och plantor som förtecknas i
bilagan normalt reproduceras eller saluförs på medlemsstaternas territorier skall medlemsstaterna ta prover av dem och
göra dessa tillgängliga för kommissionen. Medlemsstaterna skall
samarbeta om de tekniska aspekterna, såsom provtagning och
inspektioner i samband med genomförandet.
Artikel 3
Beroende på budgetmedel kan kommissionen besluta att de
försök och tester som förtecknas i bilagan skall fortsätta under
åren 2005–2008.

L 333/89

Gemenskapens finansiella bidrag, vilket motsvarar 80 % av de
bidragsberättigande kostnaderna för försök eller tester, får inte
överskrida de belopp som anges i bilagan.
Artikel 4
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 11 december 2003.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen

L 333/90
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BILAGA
Försök och tester som skall genomföras under 2004

(euro)
Antal
prover

Art

Prunus persica
Batsch (*)

(L.)

50

Villkor som skall bedömas

Sortäkthet och -renhet, växtskydd (fältförsök)

Bidragsberättigande
kostnader

Maximalt gemenskapsbidrag (80 % av de
bidragsberättigande
kostnaderna)

ISPV Rom (I)

21 100

16 880

GA-CEPV Zaragoza
(E)

34 240

27 392

NAKT Roelofarendsveen (NL)

26 652

21 322

CTIFL Paris (F)

23 450

18 760

NAKT Roelofarendsveen (NL)

23 453

18 763

Ansvarigt organ

Växtskydd (laboratorietest)
50

Sortäkthet och -renhet, växtskydd (fältförsök)
Växtskydd (laboratorietest)

Malus Mill. (*)

50

Sortäkthet och -renhet, växtskydd (fältförsök)
Växtskydd (laboratorietest)

50

Sortäkthet och -renhet, växtskydd (fältförsök)
Växtskydd (laboratorietest)

Rubus idaeus L. (*)

60

Sortäkthet och -renhet, växtskydd (fältförsök)
Växtskydd (laboratorietest)

Gemenskapens totala finansiella bidrag

103 117

Försök och tester som skall genomföras under 2005

(euro)

Art

Prunus domestica (L.)
Batsch (*)

Antal
prover

50

Villkor som skall bedömas

Sortäkthet och -renhet, växtskydd (fältförsök)

Bidragsberättigande
kostnader

Maximalt gemenskapsbidrag (80 % av de
bidragsberättigande
kostnaderna)

ISPV Rom (I)

31 000

24 800

GA-CEPV Zaragoza
(E)

34 925

27 940

NAKT Roelofarendsveen (NL)

13 604

10 883

CTIFL Paris (F)

18 125

14 500

9 942

7 953

Ansvarigt organ

Växtskydd (laboratorietest)
50

Sortäkthet och -renhet, växtskydd (fältförsök)
Växtskydd (laboratorietest)

Malus Mill. (*)

50

Sortäkthet och -renhet, växtskydd (fältförsök)
Växtskydd (laboratorietest)

50

Sortäkthet och -renhet, växtskydd (fältförsök)
Växtskydd (laboratorietest)

Rubus idaeus L. (*)

60

Sortäkthet och -renhet, växtskydd (fältförsök)

NAKT Roelofarendsveen (NL)

Växtskydd (laboratorietest)
Gemenskapens totala finansiella bidrag

86 076
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Försök och tester som skall genomföras under 2006
(euro)
Antal
prover

Art

Prunus persica
Batsch (*)

(L.)

50

Villkor som skall bedömas

Sortäkthet och -renhet, växtskydd (fältförsök)

Bidragsberättigande
kostnader

Maximalt gemenskapsbidrag (80% av de
bidragsberättigande
kostnaderna)

ISPV Rom (I)

33 000

26 400

GA-CEPTV Zaragoza
(E)

35 624

28 499

NAKT Roelofarendsveen (NL)

17 765

14 212

CTIFL Paris (F)

28 773

23 018

NAKT Roelofarendsveen (NL)

25 351

20 281

Ansvarigt organ

Växtskydd (laboratorietest)
50

Sortäkthet och -renhet, växtskydd (fältförsök)
Växtskydd (laboratorietest)

Malus Mill. (*)

50

Sortäkthet och -renhet, växtskydd (fältförsök)
Växtskydd (laboratorietest)

50

Sortäkthet och -renhet, växtskydd (fältförsök)
Växtskydd (laboratorietest)

Rubus idaeus L. (*)

60

Sortäkthet och -renhet, växtskydd (fältförsök)
Växtskydd (laboratorietest)

Gemenskapens totala finansiella bidrag

112 410

Försök och tester som skall genomföras under 2007
(euro)

Art

Malus Mill. (*)

Antal
prover

50

Villkor som skall bedömas

Ansvarigt organ

Sortäkthet och -renhet, växtskydd (fältförsök)

NAKT Roelofarendsveen (NL)

Bidragsberättigande
kostnader

Maximalt gemenskapsbidrag (80 % av de
bidragsberättigande
kostnaderna)

18 013

14 410

Växtskydd (laboratorietest)
Gemenskapens totala finansiella bidrag

14 410

Försök och tester som skall genomföras under 2008
(euro)

Art

Malus Mill. (*)

Antal
prover

50

Villkor som skall bedömas

Ansvarigt organ

Sortäkthet och -renhet, växtskydd (fältförsök)

NAKT Roelofarendsveen (NL)

Bidragsberättigande
kostnader

Maximalt gemenskapsbidrag (80 % av de
bidragsberättigande
kostnaderna

39 501

31 601

Växtskydd (laboratorietest)
Gemenskapens totala finansiella bidrag
(*) Försök och tester som pågår längre än ett år.

31 601
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 19 december 2003
om ändring av beslut 2002/251/EG i syfte att upphäva skyddsåtgärderna beträffande vissa
sändningar fjäderfäkött som importeras från Thailand
[delgivet med nr K(2003) 4846]
(Text av betydelse för EES)

(2003/895/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

som krävs enligt beslut 2002/251/EG, senast ändrat
genom beslut 2003/559/EG, bör därför inte längre
tillämpas på sändningar som certifierats av de
thailändska myndigheterna efter den 21 september
2002, eftersom dessa har genomgått en systematisk
kontroll före avsändning. Systematiska kontroller bör
behållas endast för sändningar som certifierats före detta
datum.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av 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 (1), särskilt artikel
53.1 i denna,
med beaktande av rådets direktiv 97/78/EG av den 18
december 1997 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter från tredje land som förs in i gemenskapen (2), särskilt artikel 22.1 i detta, och

(4)

Beslut 2002/251/EG bör därför ändras i enlighet med
detta.

(5)

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

av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

Kommissionens beslut 2002/251/EG av den 27 mars
2002 om vissa skyddsåtgärder beträffande fjäderfäkött
och vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter avsedda att
användas som livsmedel och som importerats från
Thailand (3) antogs sedan det påvisats förekomst av nitrofuraner i fjäderfäkött och räkor som importerats från
Thailand.
Beslut 2002/251/EG ändrades genom beslut 2003/477/
EG (4) för att upphäva de systematiska kontrollerna av
sändningar av räkor som certifierats efter den 21
september 2002, och genom beslut 2003/559/EG för att
minska de systematiska kontrollerna av sändningar av
fjäderfäkött som certifierats efter den 21 september
2002. Dessa ändringar grundades på resultaten av de
tester som medlemsstaterna har genomfört och de garantier som lämnats av de behöriga myndigheterna i
Thailand.
Resultaten av de förstärkta kontroller som medlemsstaterna har genomfört av fjäderfäkött som importerats från
Thailand är fortfarande goda. De förstärkta kontroller

(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).
(2) EGT L 24, 30.1.1998, s. 9. Direktivet ändrat genom anslutningsakten från 2003.
(3) EGT L 84, 28.3.2002, s. 77. Beslutet senast ändrat genom beslut
2003/559/EG (EUT L 189, 29.7.2003, s. 52).
(4) EUT L 158, 27.6.2003, s. 61.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Beslut 2002/251/EG ändras på följande sätt:
Artikel 2.1 skall ersättas med följande:
”1.
Medlemsstaterna skall, genom att använda lämpliga
planer för provtagning och lämpliga detektionsmetoder,
göra en kemisk analys av samtliga sändningar räkor och
fjäderfäkött som importeras från Thailand och som åtföljs
av ett hälsointyg som utfärdats före den 21 september
2002, för att säkerställa att produkterna i fråga inte utgör
någon risk för människors hälsa. Analysen skall i synnerhet
utföras i syfte att påvisa förekomst av antimikrobiella
ämnen, särskilt nitrofuraner och deras metaboliter.”

Artikel 2
Detta beslut skall tillämpas från och med den 23 december
2003.
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Artikel 3
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

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

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 19 december 2003
om att tillåta medlemsstaterna att förlänga de provisoriska godkännanden som beviljats de nya
verksamma ämnena tiakloprid, tiametoxam, quinoxifen, flazasulfuron, Spodoptera exigua nuclear
polyhedrosis virus, spinosad, Gliocladium catenulatum, Pseudomonas chlororaphis och indoxacarb
[delgivet med nr K(2003) 4851]
(Text av betydelse för EES)

(2003/896/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

(6)

Till myndigheterna i Nederländerna inlämnades i juli
1999 en liknande ansökan från Dow AgroSciences för
spinosad. Dokumentationen i denna akt förklarades fullständig genom kommissionens beslut 2000/210/EG (6).

(7)

Till myndigheterna i Finland inlämnades i maj 1998 en
liknande ansökan från Kemira Agro Oy för Gliocladium
catenulatum. Dokumentationen i denna akt förklarades
fullständig genom kommissionens beslut 99/392/EG (7).

(8)

Till myndigheterna i Sverige inlämnades i december
1994 en liknande ansökan från Bio Agri AB för Pseudomonas chlororaphis. Dokumentationen i denna akt förklarades fullständig genom kommissionens beslut 97/248/
EG (8).

(9)

Till myndigheterna i Nederländerna inlämnades i oktober
1997 en liknande ansökan från Du Pont de Nemours
France SA för indoxacarb. Dokumentationen i denna akt
förklarades fullständig genom kommissionens beslut 98/
398/EG (9).

(10)

En bekräftelse av akternas fullständighet erfordrades så
att de kunde undersökas i detalj och så att medlemsstaterna fick möjlighet att för perioder om upp till tre år
bevilja provisoriska godkännanden för de växtskyddsmedel som innehåller berörda verksamma ämnen samtidigt som de villkor som fastställs i artikel 8.1 i direktiv
91/414/EEG uppfylls, i synnerhet det villkor som i ljuset
av de krav som fastställs i direktivet gäller den detaljerade bedömningen av det verksamma ämnet och
växtskyddsmedlet.

(11)

När det gäller dessa aktiva substanser har verkningarna
på folkhälsan och miljön bedömts i enlighet med
bestämmelserna i artikel 6.2 och artikel 6.4 i direktiv
91/414/EEG när det gäller de användningar som föreslås
av respektive sökande. De rapporterande medlemsstaterna sände bedömningsrapportutkasten till kommissionen den 29 november 2000 (tiakloprid), den 20
januari 2002 (tiametoxam), den 11 oktober 1996
(quinoxifen), den 1 augusti 1999 (flazasulfuron), den 19
november 1999 (Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis
virus), den 1 februari 2001 (spinosad), den 16 maj 2001
(Gliocladium catenulatum), den 7 april 1998 (Pseudomonas
chlororaphis) och den 7 februari 2000 (indoxacarb).

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli
1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1),
senast ändrat genom kommissionens direktiv 2003/84/EG (2),
särskilt artikel 8.1 fjärde stycket i detta, och
av följande skäl:
(1)

I enlighet med artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG
inlämnades till Förenade kungariket i september 1998
en ansökan från Bayer AG (nu Bayer CropScience) om
att införa det verksamma ämnet tiakloprid i bilaga I till
direktiv 91/414/EEG. I kommissionens beslut 2000/181/
EG (3) bekräftades att dokumentationen i denna akt var
fullständig och i princip kunde förklaras uppfylla kraven
på faktauppgifter och upplysningar enligt bilagorna II
och III till direktivet.

(2)

Till myndigheterna i Spanien inlämnades i mars 1999 en
liknande ansökan från Novartis Crop Protection AG (nu:
Bayer CropScience) för tiametoxam. Dokumentationen i
denna akt förklarades fullständig genom beslut 2000/
181/EG.

(3)

Till myndigheterna i Förenade kungariket inlämnades i
augusti 1995 en liknande ansökan från Dow Elanco
Europe (nu: Dow AgroSciences) för quinoxifen. Dokumentationen i denna akt förklarades fullständig genom
kommissionens beslut 96/457/EG (4).

(4)

Till myndigheterna i Spanien inlämnades i december
1996 en liknande ansökan från ISK Biosciences Europe
SA för flazasulfuron. Dokumentationen i denna akt
förklarades fullständig genom kommissionens beslut 97/
865/EG (5).

(5)

Till myndigheterna i Nederländerna inlämnades i juli
1996 en liknande ansökan från Biosys för Spodoptera
exigua nuclear polyhedrosis virus. Dokumentationen i
denna akt förklarades fullständig genom beslut 97/865/
EG.

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

EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.
EUT L 247, 30.9.2003, s. 20.
EGT L 57, 2.3.2000, s. 35.
EGT L 189, 30.7.1996, s. 112.
EGT L 351, 23.12.1997, s. 67.

(6)
(7)
(8)
(9)

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

64, 11.3.2000, s. 24.
148, 15.6.1999, s. 44.
98, 15.4.1997, s. 15.
176, 20.6.1998, s. 34.
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Undersökningen av akterna pågår fortfarande efter det
att bedömningsrapportutkasten inlämnats av respektive
rapporterande medlemsstater och det kommer inte att
bli möjligt att göra utvärderingen fullständig inom den
tidsram som avses i direktiv 91/414/EEG.
Då utvärderingen hittills inte har funnit något skäl till
omedelbar oro skall medlemsstaterna få möjlighet att
med 24 månader förlänga de provisoriska godkännanden
som beviljats för de växtskyddsprodukter som innehåller
berörda verksamma ämnen i enlighet med bestämmelserna i artikel 8 i direktiv 91/414/EEG för att således
möjliggöra att undersökningen av dokumentationen i
akterna kan fortsätta. Det förväntas att förfarandet för
utvärdering och beslutsfattande när det gäller ett eventuellt införande av vart och ett av de berörda verksamma
ämnena i bilaga I kommer att bli färdigt inom 24
månader.
De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga
med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

L 333/95

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Medlemsstaterna får för en period som inte överstiger 24
månader från antagandet av detta beslut förlänga de provisoriska godkännandena för de växtskyddsprodukter som innehåller tiakloprid, tiametoxam, quinoxifen, flazasulfuron, Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis virus, spinosad, Gliocladium
catenulatum, Pseudomonas chlororaphis eller indoxacarb.
Artikel 2
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

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

Ledamot av kommissionen

L 333/96

Europeiska unionens officiella tidning

SV

20.12.2003

(Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen)

EUROPEISKA RÅDETS GEMENSAMMA STRATEGI 2003/897/GUSP
av den 12 december 2003
om ändring av gemensam strategi 1999/877/GUSP avseende Ukraina för att förlänga tillämpningsperioden
EUROPEISKA RÅDET HAR ANTAGIT DENNA GEMENSAMMA
STRATEGI

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel
med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt
artikel 13.2 i detta,
med beaktande av rådets rekommendation, och
av följande skäl:
(1)

Europeiska unionens gemensamma strategi 1999/877/
GUSP av den 11 december 1999 avseende Ukraina (1)
upphör att gälla den 23 december 2003.

I del IV i gemensam strategi 1999/877/GUSP skall den första
punkten med rubriken ”Varaktighet” ersättas med följande:
”67. Denna gemensamma strategi skall tillämpas till och
med den 23 december 2004. Den kan förlängas, ses
över och vid behov anpassas av Europeiska rådet på
rådets rekommendation.”
Denna gemensamma strategi skall offentliggöras i Europeiska
unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 12 december 2003.
På Europeiska rädets vägnar

(2)

Det anses nödvändigt att ändra gemensam strategi 1999/
877/GUSP för att förlänga tillämpningsperioden.

(1) EGT L 331, 23.12.1999, s. 1.

S. BERLUSCONI

Ordförande

