Europeiska unionens

officiella tidning

ISSN 1725-2628

L 21
fyrtiosjunde årgången
28 januari 2004

Lagstiftning

Svensk utgåva

Innehållsförteckning

I








Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Rådets förordning (EG) nr 131/2004 av den 26 januari 2004 om vissa restriktiva
åtgärder mot Sudan ......................................................................................

1

Kommissionens förordning (EG) nr 132/2004 av den 27 januari 2004 om fastställande
av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och
grönsaker .....................................................................................................

5

Kommissionens förordning (EG) nr 133/2004 av den 27 januari 2004 om i vilken
utsträckning ansökningar om importlicenser inlämnade under januari 2004 för de tullkvoter för nötkött som föreskrivs i rådets förordning (EG) 2003/452/EG för Republiken
Slovenien kan godkännas ................................................................................

7

Kommissionens förordning (EG) nr 134/2004 av den 27 januari 2004 om fastställande av standardarvodet per företagsredovisning för räkenskapsåret 2004 i
informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter .................

8

Kommissionens förordning (EG) nr 135/2004 av den 27 januari 2004 om komplettering av bilagan till förordning (EEG) nr 2400/96 om upptagandet av vissa
namn i ”Register över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska
beteckningar” (Fraise du Périgord och Queso de Valdeón) ...............................

9

Kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 av den 22 januari 2004 om veterinärkontroller av produkter från tredje land vid gemenskapens gränskontrollstationer (1) ...................................................................................................... 11
Kommissionens förordning (EG) nr 137/2004 av den 27 januari 2004 om i vilken
utsträckning ansökningar om importlicenser inlämnade under januari 2004 för de
tilläggskvoter för nötkött som föreskrivs i förordning (EG) nr 1429/2002 för Estland,
Lettland och Litauen kan godkännas .................................................................. 24

(1) Text av betydelse för EES

1

(Fortsättning på nästa sida.)

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av
jordbrukspolitiska frågor. De har normalt begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fet stil och föregås av en asterisk.

Innehåll (Fortsättning)

SV

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


Rådets gemensamma ståndpunkt 2004/85/GUSP av den 26 januari 2004 om förebyggande, hantering och lösning av konflikter i Afrika och om upphävande av
gemensam ståndpunkt 2001/374/GUSP ........................................................... 25



Rådets gemensamma åtgärd 2004/86/GUSP av den 26 januari 2004 om utnämning
av Europeiska unionens särskilda representant i f.d. jugoslaviska republiken
Makedonien och om ändring av gemensam åtgärd 2003/870/GUSP ................... 30



Rådets gemensamma åtgärd 2004/87/GUSP av den 26 januari 2004 om ändring av
gemensam åtgärd 2003/681/GUSP om Europeiska unionens polisuppdrag i f.d.
jugoslaviska republiken Makedonien (EUPOL ”Proxima”) ................................. 31

28.1.2004

Europeiska unionens officiella tidning

SV

L 21/1

I
(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 131/2004
av den 26 januari 2004
om vissa restriktiva åtgärder mot Sudan
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artiklarna 60 och 301 i detta,
med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt 2004/31/
GUSP av den 9 januari 2004 om införande av ett mot Sudan
riktat embargo mot vapen, ammunition och militär utrustning (1),
med beaktande av kommissionens förslag, och
av följande skäl:
(1)

Mot bakgrund av det pågående inbördeskriget i Sudan
upprätthålls genom gemensam ståndpunkt 2004/31/
GUSP det vapenembargo som infördes mot detta land
genom rådets beslut 94/165/GUSP (2) och embargot
skärps genom den förra gemensamma ståndpunkten så
att det även omfattar ett förbud mot tekniskt bistånd
och andra tjänster som rör militär verksamhet samt
ekonomiskt stöd som rör militär verksamhet.

(2)

Gemensam ståndpunkt 2004/31/GUSP innehåller dessutom bestämmelser om undantag från vapenembargot
för humanitära ändamål, inbegripet försäljning, leverans,
överföring eller export av utrustning och materiel för
minröjning i Sudan.

(3)

Embargona mot visst tekniskt och ekonomiskt bistånd
omfattas av fördraget. Av denna anledning, och särskilt i
syfte att undvika en snedvridning av konkurrensen, är
gemenskapslagstiftning nödvändig för att genomföra
embargona när det gäller gemenskapens territorium.
Gemenskapens territorium anses i denna förordning
omfatta de av medlemsstaternas territorier på vilka
fördraget är tillämpligt, på de villkor som anges i
fördraget.

(4)

För att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning
skall vara verkningsfulla bör denna förordning träda i
kraft omedelbart.

(1) EUT L 6, 10.1.2004, s. 55.
(2) EGT L 75, 17.3.1994, s. 1. Beslutet upphävt genom gemensam
ståndpunkt 2004/31/GUSP.

Artikel 1
I denna förordning avses med
tekniskt bistånd: allt tekniskt stöd till reparation, utveckling, tillverkning, montering, testning, underhåll eller andra tekniska
tjänster och det kan ha formen av instruktioner, råd, utbildning,
överföring av praktiska kunskaper och färdigheter eller
konsulttjänster. Tekniskt bistånd innefattar muntliga former av
bistånd.

Artikel 2
Det skall vara förbjudet att
a) bevilja, sälja, tillhandahålla eller överföra tekniskt bistånd
som rör militär verksamhet samt tillhandahållande, tillverkning, underhåll eller användning av vapen och annan materiel av alla slag, däri inbegripet vapen och ammunition,
militärfordon och militär utrustning, paramilitär utrustning
och reservdelar till denna, direkt eller indirekt till personer,
enheter eller organ i, eller för användning i, Sudan,
b) tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt stöd som rör
militär verksamhet, särskilt gåvobistånd, lån och exportkreditförsäkring för all försäljning, leverans, överföring eller
export av vapen och annan materiel eller för beviljande,
försäljning, leverans eller överföring av härtill knutet
tekniskt bistånd direkt eller indirekt till personer, enheter
eller organ i, eller för användning i, Sudan.

Artikel 3
Det skall vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att direkt eller indirekt främja
sådana transaktioner som avses i artikel 2.
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Artikel 4

Artikel 7

1.
Genom avvikelse från artiklarna 2 och 3 får de behöriga
myndigheter i medlemsstaterna som anges i bilagan ge tillstånd
till tillhandahållande av finansiering och ekonomiskt stöd samt
tekniskt bistånd som rör

Kommissionen skall ha befogenhet att ändra bilagan på
grundval av de uppgifter som lämnats av medlemsstaterna.

a) icke-dödande militär utrustning som endast är avsedd för
humanitärt bruk eller som skydd, eller för Förenta nationernas, Europeiska unionens och gemenskapens program
för institutionsuppbyggnad,
b) materiel som är avsedd för Europeiska unionens eller
Förenta nationernas krishanteringsoperationer,

Medlemsstaterna skall fastställa regler om vilka påföljder som
skall tillämpas vid överträdelse av bestämmelserna i denna
förordning och vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att
de tillämpas. Påföljderna skall vara effektiva, proportionella och
avskräckande.

Tillstånd får inte ges till åtgärder som redan ägt rum.

Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om dessa
regler utan dröjsmål efter denna förordnings ikraftträdande,
och de skall dessutom underrätta kommissionen om eventuella
senare ändringar.

Artikel 5

Artikel 9

c) minröjningsutrustning och materiel för användning vid
minröjning.
2.

Artikel 8

Artiklarna 2 och 3 skall inte tillämpas på skyddsdräkter, inbegripet skottsäkra västar och militärhjälmar, som tillfälligt exporteras till Sudan av Förenta nationernas personal, personal från
EU, gemenskapen eller dess medlemsstater, mediernas företrädare samt humanitära arbetare och utvecklingsarbetare och
åtföljande personal, och som är avsedda enbart för deras
personliga bruk.
Artikel 6
Kommissionen och medlemsstaterna skall omedelbart
underrätta varandra om de åtgärder som vidtas enligt denna
förordning och förse varandra med all övrig information av
betydelse som de förfogar över med anknytning till denna
förordning, särskilt information om överträdelser, problem när
det gäller efterlevnaden av lagstiftningen samt domar som
avkunnats av nationella domstolar.

Denna förordning skall tillämpas
a) inom gemenskapens territorium, inbegripet dess luftrum,
b) ombord på varje flygplan och fartyg under en medlemsstats
jurisdiktion,
c) på annan plats på varje person som är medborgare i en
medlemsstat,
d) på varje juridisk person, grupp eller enhet som har inrättats
eller bildats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning, och
e) på varje juridisk person, grupp eller enhet som bedriver
affärsverksamhet inom gemenskapen.
Artikel 10
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 26 januari 2004.
På rådets vägnar
B. COWEN

Ordförande
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BILAGA
Förteckning över de behöriga myndigheter som avses i artikel 4
BELGIEN
Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et
coopération au développement
Egmont 1
Rue des Petits Carmes 19
B-1000 Bruxelles
Direction générale des affaires bilatérales
Service ”Afrique du sud du Sahara”
Téléphone (32-2) 501 88 75
Télécopieur (32-2) 501 38 26
Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et
de l'énergie
ARE 4e o division, service des licences
Avenue du Général Leman 60
B-1040 Bruxelles
Téléphone (32-2) 206 58 16/27
Télécopieur (32-2) 230 83 22
Brussels Hoofdstedelijk Gewest — Région de Bruxelles-Capitale:
Kabinet van de minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en
Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke regering
Kunstlaan 9
B-1210 Brussel
Cabinet du ministre des finances, du budget, de la fonction publique et
des relations extérieures du gouvernement de la Région de BruxellesCapitale
Avenue des Arts 9
B-1210 Bruxelles
Téléphone (32-2) 209 28 25
Télécopieur (32-2) 209 28 12
Région wallonne:
Cabinet du ministre-président du gouvernement wallon
Rue Mazy 25-27
B-5100 Jambes-Namur
Téléphone (32-81) 33 12 11
Télécopieur (32-81) 33 13 13
Vlaams Gewest:
Administratie Buitenlands Beleid
Boudewijnlaan 30
B-1000 Brussel
Tel. (32-2) 553 59 28
Fax (32-2) 553 60 37

DANMARK
Erhvervs- og Boligstyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
DK-2100 København Ø
Tlf. (45) 35 46 60 00
Fax (45) 35 46 60 01
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Tlf. (45) 33 92 00 00
Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet
Slotholmsgade 10
DK-1216 København K
Tlf. (45) 33 92 33 40
Fax (45) 33 93 35 10

TYSKLAND
När det gäller finansiering och ekonomiskt stöd:
Deutsche Bundesbank
Servicezentrum Finanzsanktionen
Postfach
D-80281 München
Tel. (49-89) 2889-3800
Fax (49-89) 350163-3800
När det gäller tekniskt bistånd och andra tjänster:
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29-35
D-65760 Eschborn
Tel. (49-61) 96 908-0
Fax (49-61) 96 908-800

GREKLAND

A. Freezing of Assets
Ministry of Economy and Finance
General Directory of Economic Policy
5 Nikis Str.
GR-101 80 Athens
Tel: (30) 210 333 27 86
Fax: (30) 210 333 28 10

Α. ∆έσµευση κεφαλαίων
Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών
Γενική ∆/νση Οικονοµικής Πολιτικής
Νίκης 5
GR-101 80 Αθήνα
Τηλ.: (30) 210 333 27 86
Φαξ: (30) 210 333 28 10

B. Import-Export restrictions
Ministry of Economy and Finance
General Directorate for Policy Planning and Management
Kornaroy Str. 1,
GR-105 63 Athens
Tel: (30) 210 328 64 01-3
Fax: (30) 210 328 64 04

Β. Περιορισµοί εισαγωγών-εξαγωγών
Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών
Γενική ∆/νση Σχεδιασµού και ∆ιαχείρισης Πολιτικής
Κορνάρου 1,
GR-105 63 Αθήνα
Τηλ.: (30) 210 328 64 01-3
Φαξ: (30) 210 328 64 04
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SPANIEN
Ministerio de Economía
Dirección General de Comercio e Inversiones
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Tel.: (34) 913 49 38 60
Fax (34) 914 57 28 63

28.1.2004

ÖSTERRIKE
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Abteilung C/2/2
Stubenring 1
A-1010 Wien
Tel. (43-1) 711 00
Fax (43-1) 711 00-8386

FRANKRIKE
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction générale des douanes et des droits indirects
Cellule embargo — Bureau E2
Téléphone (33) 144 74 48 93
Télécopieur (33) 144 74 48 97
Ministère des affaires étrangères
Direction des Nations unies et des organisations internationales
Téléphone (33) 143 17 59 68
Télécopieur (33) 143 17 46 91

PORTUGAL
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais
Largo Rilvas
P-1350-179 Lisboa
Tel.: (351-21) 394 60 72
Fax: (351-21) 394 60 73

IRLAND
Department of Enterprise, Trade and Employment
Licensing Unit
Earlsfort Centre
Lower Hatch St.
Dublin 2
Ireland
Tel. (353) 1 631 2121
Fax (353) 1 631 2562

FINLAND

ITALIEN

Puolustusministeriö/Försvarsministeriet
Eteläinen Makasiinikatu 8
00131 Helsinki/Helsingfors
PL/PB 31
Puhelin (358) 9 16 08 81 28
Faksi (358) 9 16 08 81 11

Ministero degli Affari esteri
DGAE-Uff. X
Roma
Tel. (39) 06 36 91 37 50
Fax (39) 06 36 91 37 52
Ministero del Commercio estero
Gabinetto
Roma
Tel. (39) 06 59 93 23 10
Fax (39) 06 59 64 74 94
Ministero dei Trasporti
Gabinetto
Roma
Tel. (39) 06 44 26 71 16/84 90 40 94
Fax (39) 06 44 26 71 14
LUXEMBURG
Ministère des affaires étrangères
Office des licences
21, rue Philippe II
L-2340 Luxembourg
Téléphone (352) 478 23 70
Télécopieur (352) 46 61 38

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
PL/PB 176
00161 Helsinki/Helsingfors
Puhelin (358) 9 16 05 59 00
Faksi (358) 9 16 05 57 07

SVERIGE
Inspektionen för strategiska produkter (ISP)
Box 70 252
107 22 Stockholm
Tfn (46-8) 406 31 00
Fax (46-8) 20 31 00
Regeringskansliet
Utrikesdepartementet
Rättssekretariatet för EU-frågor
Fredsgatan 6
103 39 Stockholm
Tfn (46-8) 405 10 00
Fax (46-8) 723 11 76

NEDERLÄNDERNA

FÖRENADE KUNGARIKET

Ministerie van Economische Zaken
Directoraat-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen
Directie Handelspolitiek en Investeringsbeleid
Bezuidenhoutseweg 153
2594 AG Den Haag
Nederland
Tel. (31) 70 379 76 58
Fax (31) 70 379 73 92

Sanctions Licensing Unit
Export Control Organisation Department of Trade and Industry
4 Abbey Orchard Street
London SW1P 2HT
United Kingdom
Tel. (44) 20 7215 0594
Fax (44) 20 7215 0593
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 132/2004
av den 27 januari 2004
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 28 januari 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 27 januari 2004.
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 27 januari 2004 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

86,2
38,5
115,9
80,2

0707 00 05

052
204
999

146,3
53,9
100,1

0709 90 70

052
204
999

97,3
50,8
74,1

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
448
999

48,7
52,8
50,9
40,5
32,8
45,1

0805 20 10

052
204
999

69,6
92,4
81,0

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

052
204
220
464
600
624
662
999

76,3
74,2
76,0
76,8
68,7
80,3
38,0
70,0

0805 50 10

052
600
999

73,0
62,0
67,5

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052
060
400
404
720
999

40,9
64,4
84,5
87,3
73,2
70,1

0808 20 50

060
388
400
720
999

60,0
117,8
79,5
45,5
75,7

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 133/2004
av den 27 januari 2004
om i vilken utsträckning ansökningar om importlicenser inlämnade under januari 2004 för de
tullkvoter för nötkött som föreskrivs i rådets förordning (EG) 2003/452/EG för Republiken Slovenien kan godkännas
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

liga ansökningar om importlicenser inom ramen för den kvot
som har löpnummer 09.4082 kan godkännas, eftersom den
kvantitet nötkött de omfattar inte överstiger den angivna
produktkvantiteten. Ingen ansökan har inlämnats inom ramen
för den kvot som har löpnummer 09.4122.

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 om
den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (1),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 2673/
2000 av den 6 december 2000 om fastställande av tillämpningsföreskrifter avseende de tullkvoter för nötkött som
fastställs i rådets beslut 2003/452/EG för Republiken Slovenien (2), särskilt artikel 4.4 i denna, och
av följande skäl:
I artikel 1 i förordning (EG) nr 2673/2000 fastställs kvantiteten
nötkött med ursprung i Slovenien för de tullkvoter som har
löpnummer 09.4082 och 09.4122. På grundval av artikel 2 i
samma förordning skall denna kvantitet fördelas jämnt över
året i två delar varav en för perioden 1 januari–30 juni. Samt-

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De ansökningar om importlicenser som lämnats in mellan den
1 januari och den 12 januari 2004 inom ramen för den kvot
som har löpnummer 09.4082, som avses i förordning (EG) nr
2673/2000 godkäns härmed.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 28 januari 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 27 januari 2004.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

(1) EGT L 160 26.6.1999, s. 21. Förordning senast ändrat genom
förordning (EG) nr 1782/2003 (EGT L 270 21.10.2003, s. 1).
(2) EGT L 306, 7.12.2000, s. 19. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1886/2003 (EUT L 277, 28.10.2003, s. 8.).
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 134/2004
av den 27 januari 2004
om fastställande av standardarvodet per företagsredovisning för räkenskapsåret 2004 i informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 113/2003 (3)
fastställdes standardarvodet för räkenskapsåret 2003 till
138 euro per företagsredovisning. Kostnadsutvecklingen
och dess återverkningar på kostnaderna för att
genomföra en företagsredovisning motiverar en omprövning av arvodet.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Gemenskapskommittén för informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning nr 79/65/EEG av den 15
juni 1965 om upprättandet av ett informationssystem för jordbruksföretagens
redovisningsuppgifter
för
att
belysa
inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i
jordbruksföretag inom Europeiska ekonomiska gemenskapen (1),
med beaktande av kommissionens förordning (EEG) nr 1915/
83 av den 13 juli 1983 om vissa tillämpningsföreskrifter som
rör redovisning för fastställande av inkomster i jordbruksföretag (2), särskilt artikel 5.3 i denna, och

Artikel 1
Det standardarvode som föreskrivs i artikel 5.1 i förordning
(EEG) nr 1915/83 skall fastställas till 140 euro.

av följande skäl:
(1)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

I artikel 5.1 i förordning (EEG) nr 1915/83 föreskrivs att
det skall fastställas ett standardarvode som kommissionen skall betala till medlemsstaterna för varje
vederbörligen genomförd företagsredovisning som
överlämnas inom den tidsperiod som anges i artikel 3 i
den förordningen.

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den skall tillämpas för räkenskapsåret 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 27 januari 2004.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT 109, 23.6.1965, s. 1859/65. Förordningen senast ändrad
genom förordning (EG) nr 2059/2003 (EUT L 308, 25.11.2003, s.
1).
2
( ) EGT L 190, 14.7.1983, s. 25.

(3) EGT L 18, 23.1.2003, s. 3.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 135/2004
av den 27 januari 2004
om komplettering av bilagan till förordning (EEG) nr 2400/96 om upptagandet av vissa namn i
”Register över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar” (Fraise du
Périgord och Queso de Valdeón)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(4)

Dessa beteckningar bör därför tas upp i ”Register över
skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar” och därmed vara skyddade inom
gemenskapen som skyddade geografiska beteckningar.

(5)

Bilagan till denna förordning kompletterar bilagan till
kommissionens förordning (EG) nr 2400/96 (3).

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2081/92 av den
14 juli 1992 om skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel
6.3 och 6.4 i denna, och
av följande skäl:
(1)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Frankrike har i enlighet med artikel 5 i förordning (EEG)
nr 2081/92 lämnat in en ansökan till kommissionen om
registrering av ”Fraise du Périgord” som geografisk
beteckning och Spanien har lämnat in en ansökan till
kommissionen om registrering av ”Queso de Valdeón”
som geografisk beteckning.

(2)

Det har i enlighet med artikel 6.1 i samma förordning
konstaterats att ansökningarna är förenliga med den
förordningen, framför allt att de omfattar samtliga
uppgifter som anges i artikel 4 i förordningen.

(3)

Inga invändningar i den mening som avses i artikel 7 i
förordning (EEG) nr 2081/92 har framställts till kommissionen efter offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning (2) av de beteckningar som återfinns i bilagan
till denna förordning.

Artikel 1
Bilagan till förordning (EG) nr 2400/96 skall kompletteras med
beteckningarna i bilagan till denna förordning och dessa
beteckningar skall föras in i ”Register över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar” såsom
skyddade geografiska beteckningar (SGB) ) i enlighet med
artikel 6.3 i förordning (EEG) nr 2081/92.
Artikel 2
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 27 januari 2004.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 208, 24.7.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).
(2) EUT C 100, 26.4.2003, s. 17 (Fraise du Périgord).
EUT C 110, 8.5.2003, s. 15 (Queso de Valdeón).

(3) EGT L 327, 18.12.1996, s. 11. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 2275/2003 (EUT L 336, 23.12.2003, s. 44).
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BILAGA
PRODUKTER I BILAGA I TILL FÖRDRAGET AVSEDDA ATT ANVÄNDAS SOM LIVSMEDEL
Frukt och grönsaker
FRANKRIKE
Fraise du Périgord (SGB)
Ostar
SPANIEN
Queso de Valdeón (SGB)
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 136/2004
av den 22 januari 2004
om veterinärkontroller av produkter från tredje land vid gemenskapens gränskontrollstationer
(Text av betydelse för EES)

till ett annat tredje land (5), och i kommissionens beslut
2000/571/EG av den 8 september 2000 om metoder för
veterinärkontroll av produkter från tredje land som skall
föras in till frizoner, frilager, tullager eller till aktörer
som tillhandahåller gränsöverskridande sjötransporter (6).

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

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 (1), särskilt artiklarna 3.5, 4.5, 5.4, 8.7, 16.3 och 19.1 i
detta, och

(5)

Närmare föreskrifter för det praktiska handhavandet av
intyget bör dock fastställas för situationer där sändningar
som får veterinärgodkännande vid gränskontrollstationen
av skattemässiga skäl förblir under tullkontroll en viss
tid. I sådana fall krävs det ett system för spårbarhet och
förtydligande av den dokumentation som åtföljer
sändningarna.

(6)

För att systemet med veterinärkontroller på den inre
marknaden skall fungera tillfredsställande bör all information som rör en produkt samlas i ett enda enhetligt
utformat dokument, i syfte att minska de problem som
uppstår på grund av medlemsstaternas olika språk.

(7)

Närmare föreskrifter om harmoniserad provtagning och
laboratorieundersökning av olika typer av produkter
kommer att fastställas i senare tillämpningsbeslut, men
under tiden bör nationella bestämmelser fortsätta att
gälla utom vid särskilda skyddsåtgärder.

(8)

Erfarenheten har visat att det är av yttersta vikt att ha
goda informationskällor om samtliga sändningar som
förs in till gemenskapen för att minska bedrägerierna
och försöken att undgå kontroller. Kontroller av manifest
är ett viktigt led i denna informationsinsamling men en
mycket omfattande och tidskrävande uppgift som bör
automatiseras elektroniskt så långt som möjligt.

(9)

Utöver effektiv insamling av väsentlig information bland
de relevanta aktörerna bör den behöriga myndigheten
kunna få tillgång till tullmyndigheternas relevanta databaser. Alla aktörer bör integreras i detta system av databaser för att samtliga inblandade skall ha tillgång till
uppdaterad information.

av följande skäl:

(1)

De ursprungliga kraven för veterinärkontroller av
produkter från tredje land som förs in i gemenskapen
fastställdes i rådets direktiv 90/675/EEG (2), som har
upphört att gälla och ersatts av direktiv 97/78/EG.

(2)

Mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts sedan
direktiv 90/675/EEG antogs har ändringar i förfarandena
införts genom direktiv 97/78/EG. Kommissionens beslut
93/13/EEG av den 22 december 1992 om veterinära
kontroller vid gemenskapens gränskontrollställen av
produkter från tredje land (3), senast ändrat genom beslut
2003/279/EG (4), antogs med stöd av det första direktivet och bör därför uppdateras.

(3)

(4)

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

Det intyg som utfärdats efter veterinärkontroller och
som för närvarande fastställs i bilaga B till beslut 93/13/
EEG bör anpassas med hänsyn tagen till förändringar av
förfarandena vad gäller både sändningar som uppfyller
gemenskapens bestämmelser och sändningar som inte
uppfyller gemenskapens bestämmelser, oavsett om de är
avsedda för import till eller transitering genom gemenskapen.

Närmare bestämmelser om hur intyget skall användas
fastställs i kommissionens beslut 2000/208/EG av den
24 februari 2000 om fastställande av närmare
bestämmelser för tillämpningen av rådets direktiv 97/78/
EG rörande transitering landvägen genom Europeiska
gemenskapen av animalieprodukter från ett tredje land
EGT L 24, 30.1.1998, s. 9.
EGT L 373, 31.12.1990, s. 1.
EGT L 9, 15.1.1993, s. 33.
EUT L 101, 23.4.2003, s. 14.

(5) EGT L 64, 11.3.2000, s. 20.
(6) EGT L 240, 23.9.2000, s. 14.
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Vissa vegetabiliska produkter som medför risk för spridning av infektionssjukdomar och smittsamma sjukdomar
till djur bör underkastas veterinärkontroller. En förteckning över dessa produkter bör upprättas, liksom en
förteckning över de tredje länder eller delar av tredje
länder som får godkännas för export av dessa produkter
till gemenskapen.
För små mängder av produkter av animaliskt ursprung
som medförs för privat konsumtion av passagerare från
tredje länder är det möjligt att göra undantag från kraven
på veterinärkontroller. Vissa av dessa produkter omfattas
av säkerhetsåtgärderna i kommissionens beslut 2002/
995/EG av den 9 december 2002 om tillfälliga skyddsbestämmelser för import av animaliska produkter för
privat konsumtion (1). Referenserna till dessa åtgärder
bör bibehållas i avvaktan på att det antas permanenta
bestämmelser på området.
Åtgärderna i denna förordning ersätter de som
fastställdes i beslut 93/13/EEG och det beslutet bör
därför upphävas.
De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

28.1.2004

2. CVED-dokumentet skall utfärdas i enlighet med de
allmänna bestämmelser om intyg som fastställs i annan relevant
gemenskapslagstiftning.
3. CVED-dokumentet skall utfärdas i ett original och kopior
enligt den behöriga myndighetens bestämmelser för att uppfylla
kraven i denna förordning. Den lastansvarige skall fylla i del 1
av CVED-dokumentet och översända det till veterinärpersonalen på gränskontrollstationen.
4. Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 1 och
3 kan upplysningarna i CVED-dokumentet, efter överenskommelse med de behöriga myndigheter som berörs av sändningen,
förhandsanmälas via telekommunikationer eller något annat
dataöverföringssystem. Där så sker skall de upplysningar som
ges i elektronisk form vara desamma som krävs i del 1 i CVEDförlagan.

Artikel 3
Förfarande efter genomförandet av veterinärkontroller
1. När de veterinärkontroller som föreskrivs i artikel 4 i
direktiv 97/78/EG har genomförts, skall del 2 av CVED-dokumentet fyllas i under ansvar av den officiella veterinär som är
ansvarig för gränskontrollstationen. CVED-dokumentet skall
skrivas under av den officiella veterinären eller av någon annan
officiell veterinär som verkar under den förres överinseende,
och härigenom får sändningen veterinärgodkännande.

Veterinärkontroller

När gränskontrollstationer kontrollerar import av fisk i enlighet
med kommissionens beslut 93/352/EEG (2) kan det utsedda officiella ombudet utföra den officiella veterinärens uppgifter,
inklusive fylla i och skriva under CVED-dokumentet.

1.
De dokumentkontroller som föreskrivs i artikel 4.3 i
direktiv 97/78/EG skall genomföras i enlighet med bilaga I till
denna förordning.

2. Originalet av CVED-dokumentet för sändningar som fått
veterinärgodkännande skall bestå av de ifyllda och undertecknade delarna 1 och 2.

2.
De laboratorieundersökningar och analyser av officiella
prover som föreskrivs i artikel 4.4 b i direktiv 97/78/EG skall
genomföras i enlighet med bilaga II till denna förordning.

3. Den officiella veterinären eller den lastansvarige skall
underrätta tullmyndigheterna för gränskontrollstationen om
veterinärgodkännandet av sändningen enligt punkt 1 genom
översändande av originalet av CVED-dokumentet eller på elektronisk väg.

Artikel 2

— Efter tullklarering (3) skall originalet av CVED-dokumentet
åtfölja sändningen till den första bestämmelseanläggningen.

Anmälan av ankommande produkter via den gemensamma
veterinärhandlingen vid införsel (CVED)

— Den officiella veterinären på gränskontrollstationen skall
behålla en kopia av CVED-dokumentet.

1.
Den lastansvarige skall innan sändningen fysiskt anländer
till gemenskapens territorium underrätta veterinärpersonalen
vid gränskontrollstationen, där kontroll skall ske, om produkterna med hjälp av den gemensamma veterinärhandlingen vid
införsel (CVED) enligt bilaga III.

— Den officiella veterinären skall överlämna en kopia av
CVED-dokumentet till den lastansvarige.

Artikel 1

(1) EGT L 353, 30.12.2002, s. 1.

(2) EGT L 144, 16.6.1993, s. 25.
(3) ”Tullklarering” betyder i denna förordning övergång till fri omsättning enligt definitionen i artikel 79 i rådets förordning (EEG) nr
2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex
för gemenskapen (EGT L 302, 19.10.1992, s. 1).
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4.
Den officiella veterinären skall behålla originalet av veterinärintyget eller de dokument som utfärdats av det tredje
landet och som åtföljer sändningen samt en kopia av CVEDdokumentet i minst tre år. För sändningar av produkter som
transiteras eller lagras i lager som godkänts enligt artikel 12.4
eller artikel 13 i direktiv 97/78/EG och som är avsedda för
bestämmelseorter utanför gemenskapen gäller, att originalen till
de veterinärdokument som åtföljer sändningen vid ankomsten
skall åtfölja sändningen, och gränskontrollstationen skall endast
behålla kopiorna av dessa dokument.

L 21/13

Den behöriga myndigheten kan kräva att driftsledaren på den
anläggning där sändningen delades upp för journal för att
säkerställa att sändningens delar kan spåras.
Journaler och kopior av CVED-dokumentet skall arkiveras i tre
år.

Artikel 6
Samordning med andra verkställande myndigheter

Artikel 4
Förfarande för sändningar av produkter som har fått veterinärgodkännande men förblir under tullkontroll
1.
När sändningar av produkter har fått veterinärgodkännande vid gränskontrollstationen enligt artikel 3.1, men förblir
under tullkontroll och övergår till fri omsättning vid ett senare
tillfälle, skall förfarandet i punkterna 2, 3 och 4 tillämpas.

För att säkerställa att samtliga produkter av animaliskt ursprung
som förs in i gemenskapen genomgår veterinärkontroll skall
den behöriga myndigheten och de officiella veterinärerna i varje
medlemsstat samordna sin verksamhet med andra verkställande
myndigheter för insamling av alla relevanta uppgifter om
import av animalieprodukter. Detta gäller särskilt följande:
a) Uppgifter som tullmyndigheterna har tillgång till.
b) Uppgifter i manifest vid fartygs-, järnvägs- och lufttransport.

2.
Originalet av CVED-dokumentet skall åtfölja sändningen
så länge som sändningen står under tullkontroll i en eller flera
anläggningar till dess att den lastansvarige begär tullklarering.

c) Andra informationskällor som är tillgängliga för väg-,
järnvägs-, hamn- eller lufttransportaktörer.

3.
Vid den första tullklareringen skall den lastansvarige lägga
fram originalet av CVED-dokumentet för det tullkontor som är
ansvarigt för den anläggning där sändningen befinner sig. Detta
kan även ske på elektronisk väg om den behöriga myndigheten
tillåter det.

Artikel 7

4.
Om tullklarering har begärts enligt punkt 3 skall anläggningens driftsledare
a) behålla en kopia av CVED-dokumentet som åtföljer
sändningen,
b) registrera datumet då sändningen mottogs och

Tillgång till databaser och samordning av informationsteknologiska system
För tillämpningen av artikel 6 skall den behöriga myndigheten
ha tillgång till tullmyndigheternas databaser eller relevanta delar
av dessa.
De informationsteknologiska system som den behöriga myndigheten använder skall, med förbehåll för datasäkerheten, där så
är möjligt och ändamålsenligt samordnas med tullmyndigheternas och de kommersiella aktörernas system för att öka
hastigheten på informationsöverföringen.

c) registrera datumet för tullklareringen, eller datumen om
sändningen har delats upp enligt artikel 5.
Artikel 8
Artikel 5
Förfarande för sändningar under tullkontroll som har
delats upp
1.
När en sändning som avses i artikel 4.1 har delats upp i
flera delar skall originalet till CVED-dokumentet lämnas till den
behöriga tullmyndighet som är ansvarig för den anläggning där
sändningen delades upp. En kopia av CVED-dokumentet skall
behållas på den anläggning där sändningen delades upp.
2.
Den behöriga myndighet som är ansvarig för den anläggning som avses i punkt 1 kan utfärda en vidimerad fotokopia
av det original av CVED-dokument som åtföljer varje del av
sändningen, med uppgifter om ändringar i kvantitet eller vikt.

Särskilda bestämmelser för produkter som utgör personligt bagage eller sänds som små försändelser till privatpersoner
1. Utan att det påverkar tillämpningen av särskilda gemenskapsbestämmelser för vissa produkter skall de produkter som
avses i artikel 16.1 a, b och d i direktiv 97/78/EG inte underkastas de regelbundna veterinärkontroller som avses i kapitel I i
det direktivet om de endast väger mindre än 1 kg och är
avsedda för eget bruk.
Sådana produkter får dock endast införas till gemenskapen från
godkända tredje länder eller delar av godkända tredje länder.
2. Punkt 1 skall inte inverka på bestämmelserna om människors och djurs hälsa i relevant gemenskapslagstiftning.
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3.
För små förpackningar innehållande produkter av animaliskt ursprung som införs till Danmark från Grönland och
Färöarna för direkt privat konsumtion skall viktgränsen i punkt
1 vara 5 kg.
4.
För fisk som fångats vid fritidsfiske och som införs till
Finland eller Sverige från Ryssland i resandes personliga bagage
och som är avsedd för direkt privat konsumtion skall
viktgränsen i punkt 1 vara 15 kg eller en enda fisk oavsett
vikt.
Artikel 9
Veterinärkontroller av vissa växtprodukter
1.
Medlemsstaterna skall låta de växtprodukter som
förtecknas i bilaga IV, från de godkända länder som förtecknas
i bilaga V, genomgå veterinärkontroller enligt artikel 1.1 i
denna förordning och, vid behov, laboratorieundersökningar
enligt artikel 1.2 i denna förordning och andra fysiska
kontroller enligt bilaga III till direktiv 97/78/EG.
2.
Kraven i direktiv 97/78/EG och i denna förordning skall
vara tillämpliga på samtliga växtprodukter i bilaga IV till denna
förordning, vilka främst på grund av sitt ursprung och destinationen kan medföra risk för spridning av infektionssjukdomar
eller smittsamma sjukdomar hos djur.

28.1.2004
Artikel 10

Användning av elektroniska intyg
Upprättande, användning, överföring och arkivering av CVEDdokumentet i de olika situationer som beskrivs i denna förordning får ske elektroniskt efter den behöriga myndighetens gottfinnande.
Artikel 11
Upphävande
Beslut 93/13/EEG skall upphöra att gälla.
Hänvisningar till det upphävda beslutet skall anses som hänvisningar till denna förordning.
Artikel 12
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 22 januari 2004.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen

28.1.2004
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BILAGA I
DE DOKUMENTKONTROLLER SOM AVSES I ARTIKEL 1.1
Följande regler skall gälla för dokumentkontroller av produkter från tredje land:
1. Den behöriga myndigheten måste för varje sändning kontrollera den godkända tullbehandling som varorna hänförs
till.
2. Det hälso- och hygienintyg eller hälso- och hygiendokument som åtföljer en sändning av produkter som kommer
från ett tredje land och som presenteras vid gränskontrollstationen måste kontrolleras för att se till att
a) det rör sig om ett originalintyg eller originaldokument,
b) det avser ett tredje land som är godkänt eller en del av ett tredje land som är godkänd för export till gemenskapen
eller, om det rör sig om produkter för vilka reglerna inte har harmoniserats, till den berörda medlemsstaten,
c) form och innehåll överensstämmer med den förlaga som har fastställts för gällande produkt och tredje land eller,
om det rör sig om produkter för vilka reglerna inte har harmoniserats, för den berörda medlemsstaten,
d) det uppfyller de allmänna bestämmelserna för intyg i bilaga IV till rådets direktiv 2002/99/EG (1),
e) det är fullständigt ifyllt,
f) det avser en anläggning som är godkänd eller registrerad eller ett fartyg som är godkänt eller registrerat för export
till gemenskapen eller, om det rör sig om produkter för vilka reglerna inte har harmoniserats, till den berörda
medlemsstaten,
g) det är undertecknat av den officiella veterinären, eller i förekommande fall av de officiella myndigheternas representant, och att namn och befattning angivits läsligt i versaler, samt att det tredje landets officiella kontrollstämpel
och den officiella underskriften har en färg som avviker från övrig skrift på intyget, eller att det vid elektroniska
intyg används ett säkert system för underskrift och stämpling,
h) del 1 av CVED-dokumentet är korrekt ifyllt och att uppgifterna i det överensstämmer med uppgifterna i andra
relevanta officiella dokument som åtföljer sändningen.

BILAGA II
DE LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR SOM AVSES I ARTIKEL 1.2
Följande regler skall gälla för laboratorieundersökning av produkter:
1. Medlemsstaterna skall se till att sändningar som uppvisas för import omfattas av ett program för kontroll av att
gemenskapens bestämmelser eller, i tillämpliga fall, nationella bestämmelser efterlevs, särskilt för att påvisa restsubstanser, patogener eller andra ämnen som är farliga för människor, djur eller miljön. Dessa kontrollprogram skall
grunda sig på produkternas karaktär och de risker de medför med hänsyn tagen till samtliga relevanta kontrollparametrar, såsom t.ex. frekvens av och antal inkommande sändningar samt resultatet av tidigare kontroll.
2. Om stickprov tas enligt kontrollprogrammet i punkt 1 och det inte misstänks föreligga någon omedelbar fara för
människors eller djurs hälsa kan den undersökta sändningen få övergå till fri omsättning innan laboratorieresultaten
erhållits. I samtliga fall skall det CVED-dokument som åtföljer sändningen förses med motsvarande uppgifter och den
behöriga myndigheten på bestämmelseorten underrättas i enlighet med artikel 8 i direktiv 97/78/EG.
3. När laboratorietester genomförs på grund av misstanke om oegentligheter, tillgängliga uppgifter, en anmälan från
systemet för tidig varning för livsmedel och foder eller säkerhetsåtgärder, och när det rör sig om en substans eller en
patogen som utgör en direkt eller överhängande risk för människors eller djurs hälsa, skall den officiella veterinär
som är ansvarig för den gränskontrollstation som genomförde testerna, eller den behöriga myndigheten, vägra att ge
ett veterinärgodkännande och kvarhålla sändningen tills tillfredsställande resultat av laboratorietesterna har erhållits.
Under mellantiden skall sändningen stå under myndigheternas kontroll och under ansvar av den officiella veterinären
eller det officiellt utsedda ombudet på den gränskontrollstation som har utfört de veterinära kontrollerna.
4. Medlemsstaterna skall varje månad underrätta kommissionen om positiva och negativa resultat för de laboratorietester som genomförts vid deras gränskontrollstationer.

(1) EGT L 18, 23.1.2003, s. 11.
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BILAGA III
GEMENSAM VETERINÄRHANDLING VID INFÖRSEL (CVED)
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Anvisningar för ifyllande av CVED-intyget (1)

Allmänt: Intyget skall fyllas i med versaler. Om valmöjlighet ges att stryka ett fält eller om fältet inte är relevant, skall hela det numrerade fältet utplånas eller strykas. För att svara jakande på en valmöjlighet skall
kryssas för eller markeras.

Detta intyg skall fyllas i för alla sändningar som inkommer till en gränskontrollstation, vare sig det rör sig om
sändningar som deklareras uppfylla EU-kraven och är avsedda för fri omsättning, sändningar som kommer att omfattas
av kanalisering eller sådana sändningar som inte uppfyller EU-kraven och som är avsedda för omlastning, transitering,
frizoner eller tullager eller för leverantörer till fartyg (skeppshandlare). Kanalisering avser de sändningar som godkänns
enligt villkoren i artikel 8 i direktiv 97/78/EG men som fortsätter att stå under veterinärkontroll till dess att en angiven
slutdestination har nåtts, vanligtvis för vidare behandling.
När ISO-kod anges avser denna den internationella landskoden på två bokstäver.

Del I:

Detta avsnitt skall fyllas i av deklaranten eller lastansvarige enligt definitionen i artikel 2.2 e i rådets
direktiv 97/78/EG. Anvisningarna numreras efter motsvarande fält i intyget.
Fält 1.

Avsändare/Exportör: Den handelsorganisation (i tredje land) som står för avsändningen skall anges.

Fält 2.

Gränskontrollstation: Om denna uppgift inte är förtryckt på dokumentet, var god fyll i den. CVEDreferensnumret är det speciella referensnummer som tilldelas av den gränskontrollstation som
utfärdar intyget (upprepas i fält 25). Animo-koden är det för varje gränskontrollstation speciella referensnumret och anges vid namnet på stationen i den förteckning över godkända gränskontrollstationer som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Fält 3.

Mottagare: Ange adressen till den person eller handelsorganisation som anges idet tredje landets
intyg. Om denna uppgift inte framgår av intyget kan mottagaren i relevanta kommersiella dokument
anges.

Fält 4.

Lastansvarig (också ombud eller deklarant): Detta är den person som anges i artikel 2.2 e i direktiv
97/78/EG, som ansvarar för sändningen när den presenteras vid gränskontrollstationen och som
lämnar de intyg som krävs till de behöriga myndigheterna på importörens vägnar: namn och adress
skall anges.

Fält 5.

Importör: Importören kan befinna sig långt från den aktuella gränskontrollstationen: namn och
adress skall anges. Om importören och ombudet är en och samma person, ange ”Se fält 4”.

Fält 6.

Ursprungsland: Här avses det land där slutprodukten har framställts, tillverkats eller packats.

Fält 7.

Avsändningsland: Här avses det land där sändningen placerades på det slutliga transportmedlet för
transporten till EU.

Fält 8.

Ange leveransadress i EU. Detta gäller både produkter som uppfyller kraven (fält 19) och produkter
som inte uppfyller kraven (fält 22).

Fält 9.

Ange det datum då sändningarna beräknas anlända till gränskontrollstationen.

Fält 10.

Veterinärintyg/-handlingar: Utfärdandedatum: Det datum då intyget/handlingen undertecknades av
den officielle veterinären eller den behöriga myndigheten. Nummer: Det för intyget specifika officiella numret skall anges. För produkter från en godkänd eller registrerad anläggning eller från ett
godkänt och registrerat fartyg skall namn och i förekommande fall godkännande- eller registreringsnummer anges. För embryon, ägg eller spermastrån skall det godkända uppsamlingslagets identitetsnummer anges.

(1) Anvisningarna får tryckas och distribueras separat från själva intyget.
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Fält 11.

Ange fullständiga uppgifter om införseltransportmedel: för flygtransport skall flightnummer och
flygfraktsedelns nummer anges, för fartygsfrakt skall fartygets namn och konossementnumret anges,
för vägtransport skall numret på registreringsskylten tillsammans med det eventuella släpets nummer
anges och för järnvägstransport skall tågets identitetsnummer och numret på järnvägsvagnen anges.

Fält 12.

Varornas egenskaper: Ange djurart, behandling som produkterna genomgått samt antal och typ av
förpackningar som ingår i lasten, t.ex. 50 lådor på 25 kg eller antal containrar. Markera lämplig
transporttemperatur.

Fält 13.

KN-nummer: Ange här minst de fyra första siffrorna i relevant kod enligt Kombinerade nomenklaturen, enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 i dess senaste ändrade lydelse. Dessa koder
förtecknas också i kommissionens beslut 2002/349/EG (och är identiska med koderna enligt Harmoniserade systemet för beskrivning och kodifiering av varor och tjänster). För de fall då det rör sig om
endast fiskeriprodukter gäller följande: Om ett intyg omfattar en sändning med mer än en varukod
kan de övriga koderna i förekommande fall anges på den gemensamma veterinärhandlingen (CVED).

Fält 14.

Bruttovikt: Total vikt i kg. Denna definieras som produkternas samlade massa med inre och yttre
emballage, men utan transportcontainrar eller annan transportutrustning.

Fält 15.

Nettovikt: Själva produktens vikt minus förpackning i kg. Denna definieras som själva produkternas
massa utan inre och yttre emballage. Använd enheter när vikten inte går att fastställa, t.ex. 100 spermastrån på X ml eller 3 biologiska stammar/embryon.

Fält 16.

I förekommande fall skall alla förseglings- och containernummer anges.

Fält 17.

Omlastning. Används om en sändning inte skall importeras på denna gränskontrollstation utan
transporteras vidare med ett annat fartyg eller flyg för import till antingen EU på en annan efterföljande gränskontrollstation inom gemenskapen/EES, eller till ett tredje land. Animo-kod – se fält 2.

Fält 18.

Transitering: För sändningar som inte uppfyller EU:s krav och som skall skickas till ett tredje land
genom EU/relevant EES-stat med väg-, järnvägs- eller sjötransport.
Gränskontrollstation vid utförsel: Namnet på den gränskontrollstation där produkterna kommer att
lämna EU. Animo-kod – se fält 2.

Fält 19.

Produkter som uppfyller kraven: Alla produkter som skall övergå till fri omsättning på den inre
marknaden, inklusive sådana produkter som kan godkännas men som kommer att omfattas av
”kanaliseringsförfarande” samt produkter som efter att ha fått veterinärgodkännande för fri omsättning får lagras under tullövervakning och får omfattas av tullklarering vid ett senare tillfälle, antingen
vid det tullkontor som gränskontrollstationen geografiskt hör till, eller på en annan plats.
Produkter som inte uppfyller kraven: Produkter som inte uppfyller EU-kraven och som är avsedda
för frizoner, frilagring, tullager eller skeppshandlare eller fartyg, eller för transitering till ett tredje
land.

Fält 20.

Återimport avser sändningar med ursprung i EU som inte har godkänts eller inte fått föras in i ett
tredje land, och som skickas tillbaka till ursprungsanläggningen i EU.

Fält 21.

Inre marknaden: Gäller sändningar som är avsedda för distribution på den inre marknaden. Markera
den kategori som gäller för sändningen. Detta gäller också sändningar som efter att ha fått veterinärgodkännande för fri omsättning får lagras under tullövervakning eller får omfattas av tullklarering
vid ett senare tillfälle, antingen vid det tullkontor som gränskontrollstationen hör till geografiskt,
eller på en annan plats.

Fält 22.

Detta fält skall fyllas i för alla EU-produkter som inte uppfyller EU:s krav, när sändningen under
veterinärkontroll skall levereras till och lagerhållas i en frizon, ett frilager, ett tullager eller hos en
leverantör till fartyg.
NB: Fält 18 och 22 avser endast veterinära förfaranden

Fält 23.

Underskrift. Detta innebär att den undertecknande åtar sig att ta tillbaka sändningar i transitering
som förvägras införsel av ett tredje land.
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Del 2:
Denna del skall endast fyllas i av den officielle veterinären eller det officiellt utsedda ombudet (enligt beslut 93/352/EEG)
I fä lten 38– 41 ska ll a nn a n f ä r g ä n sv a rt a nv ä n da s.

Fält 24.

Tidigare CVED: Om ett CVED har utfärdats tidigare skall intygets löpnummer anges.

Fält 25.

Här avses det speciella referensnummer som tilldelas av den gränskontrollstation där intyget har
utfärdats och är detsamma som i fält 2.

Fält 26.

Dokumentkontroll. Skall fyllas i för alla sändningar.

Fält 27.

Kryssa i ”kontroll av försegling” om containrarna inte har öppnats och förseglingen endast har
kontrollerats i enlighet med artikel 4.4 a i i direktiv 97/78/EG.

Fält 28.

Fysisk kontroll:
Med mindre omfattande kontroller avses det system som föreskrivs i kommissionens beslut 94/360/
EEG när sändningen inte har valts ut för fysisk kontroll men anses vara tillräckligt kontrollerad
genom enbart dokument- och identitetskontroll.
Med ”Annat” avses förfarande för återimport, kanaliserade varor, omlastning, transit eller artikel 12–
13-förfarandena. Dessa destinationer kan härledas från andra fält.

Fält 29.

Ange kategoriämne eller patogen som undersökningen avsett. ”Stickprov” skall markeras om
sändningen inte hålls kvar i avvaktan på resultat, då den behöriga myndigheten på bestämmelseorten
måste underrättas via Animo-meddelande (se artikel 8 i direktiv 97/78/EG). ”Misstanke” skall
markeras när sändningen har hållits kvar i avvaktan på ett fördelaktigt resultat, undersökts på grund
av ett tidigare meddelande från systemet för snabb varning när det gäller livsmedel och foder
(RASFF) eller om den undersökts på grund av pågående skyddsåtgärd.

Fält 30.

Detta fält skall fyllas i om det är relevant att ange att sändningen kan godkännas för omlastning.
Används om en sändning inte skall importeras på denna gränskontrollstation utan transporteras
vidare med ett annat fartyg eller flyg för import till antingen EU på en annan efterföljande gränskontrollstation inom gemenskapen/EES, eller till ett tredje land. Se artikel 9 i direktiv 97/78/EG och
kommissionens beslut 2000/25/EG (1). Animo-kod – se fält 2.

Fält 31.

Transitering: Detta fält skall fyllas i när det kan tillåtas att sändningar som inte uppfyller EU:s krav
skickas till ett tredje land genom EU/relevant EES-stat med väg-, järnvägs- eller sjötransport. Detta
skall ske under veterinärkontroll i enlighet med bestämmelserna i artikel 11 i direktiv 97/78/EG och
beslut 2000/208/EG.

Fält 32.

Detta fält skall användas för samtliga sändningar som får omsättas fritt på den inre marknaden.
(Fältet bör även användas för sändningar som uppfyller EU-kraven men som av ekonomiska skäl inte
tullklareras omedelbart på gränskontrollstationen, utan lagras under tullövervakning i ett tullager
eller som tullklareras senare och/eller på en annan geografisk destination).

Fält 33 och 34.

Dessa fält skall fyllas i när sändningar enligt veterinärbestämmelserna inte kan godkännas för fri
omsättning, utan anses utgöra riskmaterial och skall skickas under veterinär- och tullövervakning till
en av de kontrollerade destinationer som avses i direktiv 98/78/EG. Godkännande för frizoner,
frilagring och tullager kan bara ges om de krav som fastställs i artikel 12.4 i direktiv 97/78/EG är
uppfyllda.

(1) EGT L, 13.1.2000, s. 27.
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Fält 33.

Detta fält skall fyllas i när sändningar kan godkännas men måste kanaliseras till en särskild
bestämmelseort som anges i artiklarna 8 eller 15 i direktiv 97/78/EG.

Fält 34.

Detta fält skall användas för samtliga sändningar som inte uppfyller EU-kraven och som är avsedda
att flyttas till eller lagras i tullager som godkänts i enlighet med artikel 12.4 eller som är avsedda för
aktörer som fått tillstånd enligt artikel 13 i direktiv 97/78/EG.

Fält 35.

Ange tydligt om import förvägrats och vilket förfarande som följaktligen måste följas. Ange datum
för slutförande av föreslaget tillvägagångssätt. Adressen till eventuella bearbetningsanläggningar bör
anges i fält 37. Efter avslag eller beslut om bearbetning bör datum för ytterligare åtgärder även registreras i ”uppföljningsregistret”.

Fält 36.

Motivering till avvisande: detta fält skall fyllas i när ytterligare upplysningar behöver lämnas. Kryssa i
önskat fält. Ruta 7 är avsedd för bristande hygien som inte täcks av ruta 8 eller 9, och omfattar även
felaktiga temperaturer, förruttnelse och smutsiga produkter.

Fält 37.

Ange godkännandenummer och adress (eller namn på fartyg och hamn) för alla destinationer när
det krävs ytterligare veterinärkontroller av försändelsen, dvs. för fall som rör fält 33: kanalisering, fält
34: lagerförfarande, fält 35: bearbetning eller destruktion.

Fält 38.

Fyll i detta fält om den ursprungliga förseglingen på en sändning förstörs när containern öppnas.
Alla förseglingar som har använts för detta ändamål bör sammanställas i en förteckning.

Fält 39.

Fält för gränskontrollstationens eller den behöriga myndighetens officiella stämpel.

Fält 40.

Veterinärens underskrift, eller när det gäller hamnar där endast fisk hanteras det officiellt utsedda
ombudets underskrift i enlighet med beslut 93/352/EEG.

Fält 41.

Detta fält skall fyllas i av gränskontrollstationen för utförsel när sändningar transiteras genom EU
och vid utförseln ur EU kontrolleras i enlighet med beslut 2000/208/EG. Om ingen transit är aktuell
kan detta fält i stället användas för andra relevanta kommentarer, t.ex. om ryggraden inte har
avlägsnats eller om avgifter är betalda.

Fält 42.

Tullmyndigheterna kan använda detta fält för att lämna ytterligare relevanta uppgifter (nummer på
T1- eller T5-intyg) när sändningar under en viss tid övervakas av tullen. Uppgifterna lämnas
vanligtvis efter veterinärens underskrift.

Fält 43.

Detta fält skall användas när det ursprungliga CVED-intyget måste bevaras på något ställe och ytterligare ett CVED-intyg måste utfärdas.
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BILAGA IV
FÖRTECKNING ÖVER VEGETABILISKA PRODUKTER SOM AVSES I ARTIKEL 9
Vegetabiliska produkter som skall underkastas veterinärkontroll:
1. Halm
2. Hö

BILAGA V
FÖRTECKNING ÖVER LÄNDER SOM AVSES I ARTIKEL 9
Del I: Länder från vilka medlemsstaterna får importera hö och halm:
Australien
Bulgarien
Chile
Förenta staterna
Grönland
Island
Kanada
Kroatien
Nya Zeeland
Rumänien
Schweiz
Sydafrika (utom den del av kontrollområdet för mul- och klövsjuka som är belägen i veterinärregionen Nord- och Östtransvaal, i distriktet Ingwavuma i veterinärregionen Natal och i området som gränsar till Botswana öster om longitud
28°)
Vitryssland
Del 2: Länder från vilka medlemsstaterna får importera hö och halm till och med den 30 april 2004:
Cypern
Estland
Lettland
Litauen
Malta
Polen
Slovakien
Slovenien
Tjeckien
Ungern
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 137/2004
av den 27 januari 2004
om i vilken utsträckning ansökningar om importlicenser inlämnade under januari 2004 för de
tilläggskvoter för nötkött som föreskrivs i förordning (EG) nr 1429/2002 för Estland, Lettland och
Litauen kan godkännas
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1429/
2002 av den 2 augusti 2002 om fastställande av tillämpningsföreskrifter avseende de tullkvoter för nötkött som föreskrivs i
rådets förordningar (EG) nr 1151/2002, (EG) nr 1362/2002
och (EG) nr 1361/2002 för Estland, Lettland och Litauen (1),
särskilt artiklarna 2.2 och 4.3 i denna, och
av följande skäl:
I artiklarna 1 och 2 i förordning (EG) nr 1429/2002 fastställs
de kvantiteter produkter från nötköttssektorn med ursprung i
Estland, Lettland och Litauen som får importeras på särskilda
villkor under perioden 1 januari–30 juni 2004. De kvantiteter
produkter från nötköttssektorn med ursprung i Litauen som

omfattas av ansökningar om importlicensmåste minskas
proportionnelt enligt artikel 4.3 i ovan nämnda förordning.
Inga ansökningar om importlicens för nötkött och bearbetade
produkter med ursprung i Estland och Lettland har lämnats in.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Alla ansökningar om importlicens som lämnas in under perioden 1–12 januari 2004 för Litauen inom ramen för de kvoter
som avses i förordning (EG) nr 1429/2002 skall beviljas för
63,0370 % av de begärda kvantiteterna.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 28 januari 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 27 januari 2004.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

(1) EGT L 206, 3.8.2002, s. 9. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1633/2002 (EGT L 247, 14.9.2002, s. 4).
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(Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen)

RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT 2004/85/GUSP
av den 26 januari 2004
om förebyggande, hantering och lösning av konflikter i Afrika och om upphävande av gemensam
ståndpunkt 2001/374/GUSP
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT FÖLJANDE
GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt
artikel 15 i detta,

(7)

Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater ingick
partnerskapsavtal med AVS-staterna i Cotonou den 23
juni 2000.

(8)

Europaparlamentet antog den 30 november 2000 en
resolution om kvinnors deltagande i fredlig lösning av
konflikter och den gemensamma parlamentariska AVSEU-församlingen antog den 21 mars 2002 en resolution
om jämställdhetsfrågor.

(9)

Rådet (allmänna frågor och yttre förbindelser) antog den
8 december 2003 rådets riktlinjer om skydd för civilbefolkningen i EU-ledda krishanteringsoperationer.

med beaktande av slutsatserna från Europeiska råden i Köln,
Helsingfors, Feira och Nice samt EU:s program för förebyggande av våldsamma konflikter, och
av följande skäl:
(1)

Det grundläggande ansvaret för förebyggande, hantering
och lösning av konflikter i Afrika ligger hos afrikanerna
själva.

(2)

Förenta nationernas säkerhetsråd har det grundläggande
ansvaret för att upprätthålla fred och säkerhet enligt
Förenta nationernas stadga.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Vid utformningen av beslut i FN:s säkerhetsråd
säkerställs iakttagandet av Europeiska unionens ståndpunkter och intressen genom tillämpning av artikel 19 i
Fördraget om Europeiska unionen.

Artikel 1

(3)

(4)

Den 14 maj 2001 antog rådet gemensam ståndpunkt
2001/374/GUSP om förebyggande, hantering och
lösning av konflikter i Afrika (1).

(5)

Främjandet av fred, säkerhet och stabilitet på kontinenten är ett av målen för Afrikanska unionen (AU) och
en fredlig lösning av konflikterna bland medlemsstaterna
är en av principerna i den konstituerande rättsakt genom
vilken AU inrättades. Förebyggande, hantering och
lösning av konflikter har varit föremål för dialog med
Afrikanska enhetsorganisationen (OAU) och dess
efterföljare AU samt finns med i Kairoförklaringen och
handlingsplanen från Kairo.

(6)

Det finns ett samband mellan konfliktförebyggande och
demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen och
sunt styrelseskick, där utvecklingssamarbete spelar en
strategisk roll för att stärka förmågan till fredlig
hantering av konflikter.

(1) EGT L 132, 15.5.2001, s. 3.

1. Syftet med denna gemensamma ståndpunkt är att bidra
till att förebygga, hantera och lösa våldsamma konflikter i
Afrika genom att stärka Afrikas förmåga och handlingsmöjligheter på detta område, i synnerhet genom en förbättrad dialog
och stöd till Afrikanska unionen, subregionala organisationer
och initiativ samt det civila samhällets organisationer. På detta
sätt kommer Europeiska unionen att ta ytterligare steg för att
främja samordning mellan de många inblandade aktörerna,
bland annat genom en närmare samordning av gemenskapens
och dess medlemsstaters åtgärder.
2. Allteftersom EU stärker sin förmåga till krishantering och
konfliktförebyggande skall den förbättra sitt nära samarbete
med FN och berörda regionala och subregionala organisationer
för att uppnå ovannämnda syfte. Samarbetet med FN i fråga
om krishantering skall föras vidare i överensstämmelse med
och som ett led i genomförandet av den gemensamma
förklaring om FN:s och EU:s krishanteringssamarbete som
Förenta nationernas generalsekreterare och ordförandeskapet
utfärdade den 24 september 2003. EU skall trots sitt engagemang för Afrikas egenansvar fortsätta att vara redo att närhelst
det är nödvändigt ingripa i krishanteringen i Afrika med sina
egna resurser.

L 21/26

Europeiska unionens officiella tidning

SV

3.
EU skall utveckla långsiktiga konfliktförebyggande och
fredsskapande initiativ, med insikt om att framsteg på dessa
områden också för afrikanska stater är en nödvändig förutsättning för att bygga upp och vidmakthålla kapacitet att effektivt
hantera terrorism.
4.
EU skall utforma en proaktiv, övergripande och integrerad strategi, som även skall tjäna som en gemensam ram för
enskilda medlemsstaters åtgärder. Som en del av detta och för
att förbättra förmågan till ett tidigt ingripande, skall ordförandeskapet med hjälp av generalsekreteraren/höge representanten
och kommissionen fortsätta att utarbeta en årlig översikt för
identifiering och övervakning av potentiella våldsamma
konflikter och lägga fram nödvändiga politiska alternativ för att
förhindra att de bryter ut eller upprepas.

Artikel 2
För att konfliktförebyggande skall bli framgångsrikt behövs en
beredvillighet att vidta åtgärder innan en situation urartar i
våld. Samtidigt som EU inser behovet av att reagera på befintliga kriser, skall unionens politik således inriktas på att genom
snabba insatser förhindra att våldsamma konflikter bryter ut
och sprider sig samt på att förebygga att våldsamma konflikter
upprepas. I detta sammanhang skall EU:s åtgärder omfatta
— förebyggande av konflikter genom försök till behandling av
de mer strukturella grundläggande orsakerna genom en
inriktning på de direkta orsakerna – utlösande faktorer – till
våldsamma konflikter,
— krishantering genom inriktning på akuta faser av konflikter
genom stöd till insatser för att få slut på våldet,
— fredsskapande genom stöd till initiativ till att hindra våldsamma konflikter och förbereda och stödja fredliga
lösningar av sådana konflikter,
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befintliga internationella instrument på alla relevanta
områden, däribland kampen mot terrorism och olaga
handel,
— stöd vid ratifikationen och det fulla genomförandet av
Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen, som
kan spela en viktig roll vid utformningen av nationella institutioner för kampen mot straffrihet. Detta innefattar en
förstärkning av de rättsliga institutionerna, som spelar en
viktig kompletterande roll i sammanhanget.

Artikel 4
EU inser att AU och afrikanska subregionala organisationer är
de centrala aktörerna när det gäller att förebygga, hantera och
lösa konflikter i Afrika och åtar sig följande:
1. EU skall sträva efter att öka sitt stöd till regionala arrangemang och ansträngningar för att förebygga konflikter
genom att öka företagens ansvar, stärka rättsstatsprincipen,
utbilda i konfliktförebyggande, bygga upp kapaciteten för
bland annat politiska och ekonomiska analyser, system för
tidig varning och förhandlings- och medlingskunnande,
förbättra internationella sanktions- och verkställighetsmekanismer, utveckla mekanismer för att möta ekonomiska
faktorer som är grogrund för konflikter och stärka banden
mellan de regionala organisationerna liksom med lokala,
nationella och regionala icke-statliga aktörer och andra
medlemmar av världssamfundet. Ansträngningar för att
stödja regionala och subregionala organisationer när det
gäller konfliktförebyggande skall noggrant samordnas av
gemenskapen och dess medlemsstater för att utveckla
gemensamma initiativ och synergier, även genom
gemensam planering när det är lämpligt.
2. EU skall fortsätta sitt stöd till och samarbete med AU när
det gäller att förebygga, hantera och lösa konflikter i syfte
att utveckla ett långsiktigt partnerskap, i synnerhet inom
ramen för uppföljningen av toppmötet i Kairo.

— återuppbyggnad genom stöd till ekonomiskt, politiskt och
socialt återuppbyggande av stater och samhällen efter
konflikter för att förhindra att våldet trappas upp på nytt
och främja varaktig fred.
Artikel 5

För att på ett bättre sätt bidra till hanteringen av konflikter och
reagera på befintliga kriser skall EU ta hänsyn till

Eftersom Europeiska unionen erkänner att effektivt konfliktförebyggande kräver strategier för att skapa villkor för en stabil och
mer förutsägbar internationell miljö och övergripande och
balanserat stöd samt utvecklingsbiståndsprogram för att avlasta
det tryck som utlöser våldsamma konflikter skall EU sträva
efter

— utvecklingen av internationella rättsordningar, mekanismer
för tvistlösning samt samarbetsarrangemang på regional
nivå,

— att stödja integrering av konfliktförebyggande aspekter
inom ramen för den europeiska utvecklings- och handelspolitiken och dess associerade länders och regioners strategier,

— institutionsuppbyggnad genom att öka effektiviteten inom
afrikanska nationella institutioner för säkerhet och rättsliga
institutioner, inbegripet för insatser mot terrorism, samt
genom att fastställa särskilda åtgärder för att bistå afrikanska länder i genomförandet av sina åtaganden enligt

— att vid behov införa konfliktindikatorer och verktyg för
utvärdering av effekterna av fred respektive konflikter i
utvecklings- och handelssamarbetet för att minska risken att
bistånd och handel bidrar till konflikter samt att maximera
dess positiva effekter på fredsskapande,

Artikel 3
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— att garantera att påtaglig utdelning snabbt når hela befolkningen,
— att förbättra samordningen mellan gemenskapens och dess
medlemsstaters insatser på detta område,
— att förbättra utvecklings- och handelssamarbetet med regionala, subregionala och lokala aktörer för att säkerställa
överensstämmelsen mellan initiativen och stödja afrikanska
åtgärder,
— att samordna sina insatser med internationella finansinstitut.

Artikel 6

För att stärka Afrikas kapacitet när det gäller fredsfrämjande
insatser åtar sig EU följande:
1. EU skall långsiktigt stödja förbättringen av kapaciteten för
afrikanska fredsfrämjande insatser på regional, subregional
och bilateral nivå samt de afrikanska staternas förmåga att
bidra till regional integrering, fred, säkerhet och utveckling.
Oaktat sådana kapacitetshöjande åtgärder skall gemenskapen
och dess medlemsstater från fall till fall fortsätta att överväga
att utnyttja sina egna operativa medel för konfliktförebyggande och krishantering i Afrika i enlighet med principerna
i FN-stadgan och i nära samarbete med FN:s verksamhet i
regionen vilka med framgång utvecklats genom operation
Artemis i Ituriregionen i Demokratiska republiken Kongo.
Vid sådana överväganden skall räckvidden för den kapacitet
som har utvecklats inom ramen för Europeiska unionens
krishanteringskapacitet beaktas, inbegripet utplacering av
civil personal för fredsskapande insatser på längre sikt.
2. Medlemsstaterna och kommissionen skall utbyta information om alla åtgärder som vidtas för att stödja kapaciteten
för afrikanska fredsfrämjande insatser i syfte att förbättra
samordnings- och utvecklingssynergier. Denna information
skall sammanfattas i den årliga översynen av denna gemensamma ståndpunkt som föreskrivs i artikel 10.
3. Medlemsstaterna och kommissionen skall i högre grad prioritera land- och regionstrategier samt riskbedömning. Landstrategier kan utvecklas med hjälp av standardiserade indikatorer och med bistånd av expertgrupper. Vid riskbedömning
och landstrategier skulle man tjäna på att i högre grad
utnyttja lokalkunskap, inbegripet information från lokala
experter som utbildats i tidig varning och riskbedömning.
4. Medlemsstaterna och kommissionen skall sträva efter att
förbättra samordningen av bilaterala åtgärder till stöd för
AU och de afrikanska subregionala organisationerna, i
synnerhet Västafrikanska staters ekonomiska gemenskap,

L 21/27

Södra Afrikas utvecklingsgemenskap och den mellanstatliga
utvecklingsmyndigheten, de centralafrikanska staternas
ekonomiska gemenskap och Centralafrikanska ekonomiska
och monetära gemenskapen när det gäller Afrikas resurser
för fredsfrämjande insatser.
5. Medlemsstaterna och kommissionen skall systematiskt
uppmana varandra eller ordförandeskapet att vid behov
delta i övningar och seminarier som de anordnar för att
stärka Afrikas fredsbevarande förmåga.
6. Samordning av och utbyte i fråga om verksamhet för att
öka förmågan skall sökas med berörda tredje parter, särskilt
Förenta staterna, Kanada och Japan, särskilt inom ramen för
den politiska dialogen med dessa länder.
7. EU skall försöka att ytterligare förbättra sin samordning med
FN och i synnerhet med avdelningen för fredsbevarande
insatser (DPKO) beträffande all verksamhet som inriktas på
att stärka Afrikas resurser för fredsfrämjande insatser.
8. EU skall analysera det bästa sättet att samordna medlemsstaternas insatser beträffande utbildning, utrustning och
övningar. De viktigaste delarna av Brahimi-rapporten om
FN:s fredsbevarande operationer, bland annat truppernas
samverkansförmåga samt lednings- och kontrollstrukturer,
skall beaktas vid denna analys.
9. På ad hoc-basis skall EU överväga att vid lämpligt tillfälle
och om det föreligger ett mervärde påbörja egna program
för att öka resurserna, separat eller i anslutning till program
som har initierats av enskilda medlemsstater. Sådana
åtgärder kan sträcka sig från småskaliga observatörsuppdrag
under övningar i fredsbevarande till mer omfattande utbildningsprogram.

Artikel 7

Medlemsstaterna skall fortsätta att föra en restriktiv vapenexportpolitik och fullt ut tillämpa EU:s uppförandekod för vapenexport från 1998. Medlemsstaterna och kommissionen är
medvetna om att sådan tillgång och anhopning av vapen som
överstiger de legitima säkerhetsbehoven kan vara en orsak till
instabilitet och att stävjandet av olaglig vapenhandel är ett
viktigt bidrag till minskad spänning och försoning, och skall
— samarbeta med att främja internationell respekt för vapenembargon och andra relevanta beslut av FN:s säkerhetsråd
samt stödja initiativ till att sådana åtgärder genomförs verkningsfullt,
— fortsätta att stödja och aktivt beakta regionala initiativ som
bidrar till att förhindra och bekämpa olaglig vapenhandel,
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— samarbeta för att uppmuntra associerade länder att ansluta
sig till de principer som har antagits och de åtgärder som
har vidtagits av EU. EU skall dessutom överväga stöd till
afrikanska insatser för att förbättra kontroll av tillverkning,
import och export av vapen, stöd till kontroll eller utrensning av överskott av handeldvapen samt stöd till afrikanska
insatser för att ta itu med problem med handeldvapen i
enlighet med rådets gemensamma åtgärd 2002/589/GUSP
av den 12 juli 2002 om Europeiska unionens bidrag, för att
bekämpa destabiliserande anhopning och spridning av
handeldvapen och lätta vapen (1),

— fortsätta att stödja FN:s handlingsprogram mot olaglig
handel med handeldvapen och lätta vapen samt förhandlingarna om protokollet mot olaglig tillverkning av och
handel med skjutvapen, delar och komponenter till sådana
samt ammunition, vilket utgör ett tillägg till FN:s konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet, vilket
antogs vid FN:s generalförsamling den 31 maj 2001.

Artikel 8

Medveten om ekonomiska faktorers betydelse för konflikter i
Afrika samt diplomatiska och ekonomiska åtgärders potential
för att förebygga och lösa våldsamma konflikter

1. skall EU
— sträva efter att åtgärda ekonomiska faktorer som underblåser konflikter,
— sträva efter att främja ytterligare integrering av Afrika i
världsekonomin och stödja en jämn tillgång till fördelarna med och möjligheterna till en sådan över hela
samhället,
— stödja ekonomiskt och politiskt samarbete, till exempel
regionala stabiliseringsarrangemang, för att stärka
förbindelserna mellan parter som en förebyggande och
fredsskapande åtgärd efter konflikter,
— arbeta för att säkerställa att regionala åtgärder för integrering av handel, inom ramen för en politik som
omfattar skyddsnät för sårbara grupper, stödjer förebyggande och lösning av konflikter,

2. skall EU också
— delta i främjandet av ett allmänt iakttagande av
embargon som rör olagligt utnyttjande av och handel
med mycket värdefulla varor och andra relevanta beslut
av Förenta nationernas säkerhetsråd samt stödja initiativ
till att verkningsfullt genomföra sådana åtgärder,
(1) EGT L 191, 19.7.2002, s. 1.
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— aktivt arbeta för att finna metoder att stävja olagligt
utnyttjande av naturresurser, vilket bidrar till att våldsamma konflikter bryter ut, trappas upp och fortsätter,
— vid behov använda ekonomiska och finansiella sanktioner mot aktörer som utnyttjar och förvärrar våldsamma konflikter. I detta sammanhang behöver man
fundera ytterligare på den (positiva eller negativa) roll
som den privata sektorn kan spela när det gäller
förebyggande och lösning av konflikter.

Artikel 9

I konfliktens alla olika faser skall EU
— bedöma den viktiga roll som ”icke-statliga aktörer” kan
spela antingen för att underblåsa konflikter eller att bidra
till att lösa eller förebygga dem; vilket förhållandet än är,
behöver deras roll och hur de kan bidra positivt beaktas,
— uppmuntra tillämpningen av FN:s säkerhetsråds resolution
1325 om kvinnor, fred och säkerhet genom att se till att ett
genusperspektiv beaktas vid planering, genomförande och
utvärdering av en konflikts följder, behoven hos de olika
aktörerna i konflikt samt nivån för och arten av deltagande
i beslutsfattandet vid förebyggande, hantering och lösning
av konflikter, inklusive fredsprocesser och fredsförhandlingar,
— på ett effektivt och övergripande sätt ta itu med konsekvenserna av väpnad konflikt på barn på kort, medellång och
lång sikt, genom att utnyttja den uppsättning verktyg som
står till förfogande och bygga på såväl tidigare som pågående insatser, i enlighet med EU:s riktlinjer om barn och
väpnad konflikt, som godkändes av rådet (allmänna frågor
och yttre förbindelser) den 8 december 2003. EU skall
också försöka påverka aktörer i tredjeländer (både regeringar, icke-statliga aktörer och väpnade grupper), så att
verksamma åtgärder vidtas för att skydda rättigheterna för
de barn som berörs av väpnade konflikter.

Artikel 10

För att avspegla behovet av att behålla fokus på en konflikt
även efter det att den har börjat trappas ned och för att bidra
till en mer enhetlig och systematisk strategi för efterkrigssituationer i Afrika skall EU
— vara redo att stödja säkerhetsreformer inom ramen för
demokratiska principer, respekt för mänskliga rättigheter,
rättsstatsprincipen och sunt styrelseskick, i synnerhet i
länder där våldsamma konflikter håller på att övergå i
hållbar fred,
— fortsätta och befästa sitt stöd när det gäller att ta itu med
problem med den destabiliserande anhopningen och okontrollerade spridningen av handeldvapen,
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— öka sitt stöd till nedrustning och hållbar återanpassning av
demobiliserade före detta soldater med särskild inriktning
på genusbaserade behov och behov för barn som har
värvats för att delta i militär verksamhet,
— öka sitt bistånd till röjning av kvarvarande landminor samt
främja medvetenheten om minor och uppmuntra en
förstärkning av Afrikas resurser för minröjning,
— fortsätta att stödja åtgärder för att underlätta återanpassning
av fördrivna befolkningsgrupper efter konflikter, med beaktande av de relevanta riktlinjerna beträffande internflyktingar från FN:s generalsekreterares företrädare,
— uppmuntra försoning och stödja det återuppbyggnadsarbete
som är nödvändigt för att ge länder möjlighet att efter
konflikter på nytt inleda en långsiktig utveckling,
— skall i enlighet med rådets gemensamma ståndpunkt 2003/
444/GUSP av den 16 juni 2003 om den internationella
brottsmålsdomstolen (1), i den politiska dialogen med de
afrikanska motparterna upprepa sitt starka engagemang för
att stödja Internationella brottmålsdomstolen och sin ståndpunkt beträffande de av USA föreslagna bilaterala avtalen
om icke-överlämnande.
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Artikel 12

Med tanke på betydelsen av hiv/aids och epidemins utbredning
på den afrikanska kontinenten är det nödvändigt att se till att
kampen mot hiv/aids ingår som en integrerad del av EU:s strategier för att förebygga och mildra konflikter. I detta sammanhang skall det säkerställas att det i biståndet till fredsbevarande
insatser ingår medvetenhet om och utbildning för förebyggande
av hiv/aids.
Artikel 13
Rådet noterar att kommissionen avser att inrikta sina insatser
på att uppnå målen och prioriteringarna i denna gemensamma
ståndpunkt, vid behov genom lämpliga gemenskapsåtgärder.
Artikel 14
Denna gemensamma ståndpunkt och dess genomförande skall
ses över årligen och om så erfordras ändras på grundval av en
rapport från ordförandeskapet i samarbete med generalsekreteraren/höge representanten och kommissionen.
Artikel 15
Gemensam ståndpunkt 2001/374/GUSP upphör härmed att
gälla.
Artikel 16

Artikel 11

Denna gemensamma ståndpunkt får verkan samma dag som
den antas.

En särskilt oroväckande fråga i Afrika är sambandet mellan religiösa gruppers radikalisering och dessas utsatthet när det gäller
rekrytering av terrorister. EU skall bedöma möjligheten till
samarbete på nationell och regional nivå på detta område och
föreslå vägar att med hjälp av en rad olika instrument hantera
detta problem i ett konfliktförebyggande och fredsskapande
perspektiv. I detta sammanhang erinrar EU om det gemensamma uttalande om terrorism som antogs vid ministerkonferensen EU-Afrika i Bryssel (den 11 oktober 2001) samt det
gemensamma uttalande om terrorism som antogs av ministerkonferensen EU-Afrika i Ouagadougou (den 28 november
2002).

Artikel 17

(1) EUT L 150, 18.6.2003, s. 67.

Denna gemensamma ståndpunkt skall offentliggöras i Europeiska
unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 26 januari 2004.
På rådets vägnar
B. COWEN

Ordförande
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RÅDETS GEMENSAMMA ÅTGÄRD 2004/86/GUSP
av den 26 januari 2004
om utnämning av Europeiska unionens särskilda representant i f.d. jugoslaviska republiken
Makedonien och om ändring av gemensam åtgärd 2003/870/GUSP
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
GEMENSAMMA ÅTGÄRD

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt
artiklarna 15, 18.5 och 23.2 i detta, och

Artikel 1 i gemensam åtgärd 2003/870/GUSP skall ersättas
med följande:
”Artikel 1

av följande skäl:

(1)

(2)

Den 8 december 2003 antog rådet gemensam åtgärd
2003/870/GUSP om ändring och förlängning av
uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (1) till och
med den 30 juni 2004.

Den 17 november 2003 enades rådet om att utnämna
Søren JESSEN-PETERSEN till ny särskild representant för
Europeiska unionen i f.d. jugoslaviska republiken
Makedonien efter Alexis BROUHNS.

Søren JESSEN-PETERSEN utses härmed till Europeiska unionens särskilda representant i f.d. jugoslaviska republiken
Makedonien.”
Artikel 2
Denna gemensamma åtgärd träder i kraft den 1 februari 2004.
Artikel 3
Denna gemensamma åtgärd skall offentliggöras i Europeiska
unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 26 januari 2004.
På rådets vägnar

(3)

Gemensam åtgärd 2003/870/GUSP bör ändras i enlighet
med detta.

(1) EUT L 326, 13.12.2003, s. 39.

B. COWEN

Ordförande
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RÅDETS GEMENSAMMA ÅTGÄRD 2004/87/GUSP
av den 26 januari 2004
om ändring av gemensam åtgärd 2003/681/GUSP om Europeiska unionens polisuppdrag i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (EUPOL ”Proxima”)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
GEMENSAMMA ÅTGÄRD

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt
artikel 14 i detta, och

2. Andra stycket skall ersättas med följande:
”Finansiering av dagtraktamentena för 2003 och 2004
genom gemenskapens budget skall inte påverka deras storlek
och de sätt på vilka de skall finansieras under följande år.”

av följande skäl:

3. Tredje stycket skall utgå.

(1)

(2)
(3)

Rådet antog den 29 september 2003 gemensam åtgärd
2003/681/GUSP, i vilken det bland annat fastställs finansiella arrangemang, inklusive finansiering av dagtraktamenten för 2003 genom gemenskapens budget.
Dagtraktamenten för 2004 bör finansieras genom
gemenskapens budget.
Gemensam åtgärd 2003/681/GUSP bör ändras i enlighet
med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 2
Denna gemensamma åtgärd träder i kraft samma dag som den
antas.
Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2004.
Artikel 3
Denna gemensamma åtgärd skall offentliggöras i Europeiska
unionens officiella tidning.

Artikel 1
Artikel 10.1 i gemensam åtgärd 2003/681/GUSP skall ändras
på följande sätt:
1. I första stycket skall följande led läggas till:
”d) högst 6 555 000 euro för dagtraktamenten på 100 euro
per person för 2004 som skall finansieras genom
gemenskapens budget.”

Utfärdat i Bryssel den 26 januari 2004.
På rådets vägnar
B. COWEN

Ordförande

