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(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 222/2004
av den 9 februari 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), 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 10 februari 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 9 februari 2004.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

(1) EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1947/2002 (EGT L 299, 1.11.2002, s. 17).
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 9 februari 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

115,6
55,7
129,8
100,4

0707 00 05

052
204
220
999

131,1
29,7
204,2
121,7

0709 10 00

204
999

13,5
13,5

0709 90 70

052
204
999

117,9
38,8
78,4

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
400
624
999

45,2
50,4
48,0
62,8
44,5
56,9
51,3

0805 20 10

204
999

95,9
95,9

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

052
204
220
464
600
624
999

70,1
128,2
76,9
71,3
76,4
73,3
82,7

0805 50 10

052
600
999

73,5
58,8
66,2

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052
060
400
404
512
528
720
999

65,0
53,0
100,6
90,7
73,4
93,3
85,6
80,2

0808 20 50

060
388
400
528
720
999

63,8
101,2
85,8
88,3
34,5
74,7

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 223/2004
av den 9 februari 2004
om komplettering av bilagan till förordning (EG) nr 2301/97 om att införa vissa benämningar i det
register över skyddade särarter som föreskrivs i rådets förordning (EEG) nr 2082/92 om särartsskydd för jordbruksprodukter och livsmedel (Hushållsost)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(4)

Benämningen i bilagan bör följaktligen förtecknas i registret över skyddade särarter och därmed skyddas enligt
artikel 13.1 i förordning (EEG) nr 2082/92 som garanterad traditionell specialitet.

(5)

Bilagan till den här förordningen kompletterar bilagan
till kommissionens förordning (EG) nr 2301/97 (3).

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2082/92 av den
14 juli 1992 om särartsskydd för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 9.1 i denna, och
av följande skäl:

Artikel 1

(1)

Sverige har i enlighet med artikel 7 i förordning (EEG)
nr 2082/92 lämnat in en ansökan till kommissionen om
att ”Hushållsost” skall registreras som särart.

(2)

Det är endast för de benämningar som finns upptagna i
registret som beteckningen ”garanterad traditionell specialitet” får användas.

(3)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Ingen invändning enligt artikel 8 i den förordningen har
framförts till kommissionen efter offentliggörandet i
Europeiska unionens officiella tidning (2) av den benämning
som anges i bilagan till den här förordningen.

Den benämning som anges i bilagan till den här förordningen
skall införas i bilagan till förordning (EG) nr 2301/97 och
förtecknas i registret över skyddade särarter enligt artikel 9.1 i
förordning (EEG) nr 2082/92.
Skyddet enligt artikel 13.2 i den förordningen skall inte
tillämpas.
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 9 februari 2004.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 208, 24.7.1992, s. 9, senast ändrad genom förordning (EG)
nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).
(2) EGT C 110, 8.5.2003, s. 18 (Hushållsost).

(3) EGT L 319, 21.11.1997, s. 8, senast ändrad genom förordning (EG)
nr 317/2003 (EUT L 46, 20.2.2003, s. 19).
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 224/2004
av den 9 februari 2004
om fastställande av det stöd som avses i rådets förordning (EG) nr 1255/1999 för privat lagring av
smör och grädde samt om undantag från förordning (EG) nr 2771/1999
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den
17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 10 i
denna, och

naden motiverar att datumet för inlagring av smör och
grädde under 2004 tidigareläggs till den 1 mars. Därför
bör det göras ett undantag från den artikeln.
(7)

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

av följande skäl:
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

I artikel 34.2 i kommissionens förordning (EG) nr 2771/
1999 av den 16 december 1999 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det
gäller interventionsåtgärder på marknaden för smör och
grädde (2) anges att det stödbelopp för privat lagring som
avses i artikel 6.3 i förordning (EG) nr 1255/1999 skall
fastställas varje år.
I artikel 6.3 tredje stycket i förordning (EG) nr 1255/
1999 anges att stödet skall fastställas med hänsyn till
lagringskostnaderna och den sannolika utvecklingen av
priserna på färskt smör och lagrat smör.
När det gäller lagringskostnaderna bör särskilt kostnaderna för inlagring och uttag av de berörda produkterna,
dagskostnad för kyllagring och den finansiella kostnaden
för lagring beaktas.
När det gäller den sannolika prisutvecklingen bör hänsyn
tas till de minskningar av interventionspriset för smör
som anges i artikel 4.1 i förordning (EG) nr 1255/1999
och de sänkta marknadspriser för färskt smör och lagrat
smör som förväntas bli följden av dessa, och högre stöd
bör beviljas ansökningar om kontrakt som mottas före
den 1 juli 2004.
För att undvika överdrivna ansökningar om privat
lagring före detta datum bör en vägledande kvantitet och
ett anmälningssystem som gör det möjligt för kommissionen att fastställa när denna kvantitet är nådd införas
för perioden fram till den 1 juli 2004. Den vägledande
kvantiteten bör fastställas med hänsyn till hur stora
kvantiteter som har omfattats av lagringskontrakt under
de senaste åren.

Artikel 1
1. Det stöd som avses i artikel 6.3 i förordning (EG) nr
1255/1999 skall beräknas per ton smör eller smörekvivalent
för kontrakt som sluts 2004 på grundval av följande faktorer:
a) För alla kontrakt:
— 24 euro för fastställda lagringskostnader,
— 0,35 euro för kostnaden för kyllagring för varje dags
kontrakterad lagring,
— ett belopp per dag för kontraktsenlig lagring, beräknat
på grundval av 90 % av det interventionspris för smör
som gäller den dag då den kontraktsenliga lagringen
inleds och på grundval av en årlig ränta på 2,25 %, och
b) 147,60 euro för kontrakt som har slutits på grundval av
ansökningar som mottogs av interventionsorganen före den
1 juli 2004.
2. Interventionsorganet skall registrera datum för mottagande av ansökningar om att sluta ett kontrakt i enlighet med
artikel 30.1 i förordning (EG) nr 2771/1999 samt motsvarande
kvantiteter och tillverkningsdatum och den plats där smöret
lagras.

I artikel 29.1 i förordning (EG) nr 2771/1999 anges att
inlagring måste göras mellan den 15 mars och den 15
augusti. Den nuvarande svåra situationen på smörmark-

Medlemsstaterna skall senast kl. 12.00 (Brysseltid) varje tisdag
informera kommissionen om hur stora kvantiteter som
omfattas av den föregående veckans ansökningar. När kommissionen har meddelat medlemsstaterna att ansökningarna har
nått 90 000 ton skall medlemsstaterna varje dag före kl. 12.00
(Brysseltid) informera kommissionen om hur stora kvantiteter
som omfattas av den föregående dagens ansökningar.

(1) EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1787/2003 (EUT L 270, 21.10.2003, s. 121).
(2) EGT L 333, 24.12.1999, s. 11. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 359/2003 (EUT L 53, 28.2.2003, s. 17).

3. Kommissionen kommer att upphäva tillämpningen av
punkt 1 b och punkt 2 när det konstateras att de ansökningar
som avses i punkt 1 b har nått 120 000 ton.

(6)
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Artikel 2

Genom undantag från artikel 29.1 i förordning (EG) nr 2771/1999 får inlagring under 2004 göras från
och med den 1 mars.
Artikel 3
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens
officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 9 februari 2004.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 225/2004
av den 9 februari 2004
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 (3)
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 31,901 EUR/
100 kg.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 10 februari 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 9 februari 2004.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

(1) EGT L 148, 1.6.2001, s. 1.
(2) EGT L 148, 1.6.2001, s. 3.
(3) EGT L 210, 3.8.2001, s. 10. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr. 1486/2002 (EFT L 223, 20.8.2002, s. 3).
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(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

RÅDET

RÅDETS BESLUT
av den 22 december 2003
om ingående av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen
och Konungariket Marocko
(2004/126/EG)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 170 jämförd med artikel 300.2
första stycket första meningen och 300.3 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Marocko godkänns
härmed på gemenskapens vägnar.
Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

1

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

Kommissionen har på gemenskapens vägnar förhandlat
fram ett avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete
med Konungariket Marocko.

(2)

Avtalet undertecknades på gemenskapens vägnar den 26
juni 2003 i Thessaloniki, med förbehåll för att det ingås.

(3)

Avtalet bör godkännas.

(1) Yttrandet avgivet den 4 december 2003 (ännu ej offentliggjort i
EUT).

Rådets ordförande skall, på gemenskapens vägnar, ombesörja
den underrättelse som avses i artikel 7 i avtalet. (2)

Utfärdat i Bryssel den 22 december 2003.
På rådets vägnar
A. MATTEOLI

Ordförande

(2) Dagen för avtalets ikraftträdande kommer att offentliggöras av
rådets generalsekreteriat i Europeiska unionens officiella tidning.
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AVTAL
om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket
Marocko
Europeiska gemenskapen (nedan kallad ”gemenskapen”), å ena sidan,
och
Konungariket Marocko (nedan kallat ”Marocko”), å andra sidan,
nedan kallade ”parterna”,
SOM BEAKTAR Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 170 jämförd med artikel 300.2
första meningen och artikel 300.3 första stycket i detta,
SOM BEAKTAR Europaparlamentets och rådets beslut nr 1513/2002/EG av den 27 juni 2002 om sjätte ramprogrammet
för Europeiska gemenskapens verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration med syfte att
främja inrättandet av det europeiska området för forskningsverksamhet samt innovation (2002–2006) (1),
SOM KONSTATERAR teknikens och vetenskapens betydelse för sin ekonomiska och sociala utveckling samt hänvisningen till detta i artikel 47 i Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan (2), som trädde i kraft den 1 mars
2000,
SOM KONSTATERAR att gemenskapen och Marocko bedriver forskning och teknisk utveckling inom flera områden av
gemensamt intresse, samt att båda parterna gagnas om de deltar i varandras forsknings- och utvecklingsverksamhet på
ömsesidig grund,
SOM ÖNSKAR skapa en fast form för samarbete inom vetenskaplig och teknisk forskning i syfte att utvidga och intensifiera denna verksamhet inom områden av gemensamt intresse och främja utnyttjande av resultaten till gagn för båda
parterna, både ekonomiskt och socialt,
SOM KONSTATERAR önskan om att göra det europeiska området för forskningsverksamhet tillgängligt för tredje land
och inte minst partnerländerna i Medelhavsområdet,
HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

e) Effektivt skydd av immateriella rättigheter.

Syfte och principer

1.
Parterna skall främja, utveckla och underlätta vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan gemenskapen och Marocko
inom områden av gemensamt intresse där de bedriver vetenskaplig forskning och teknisk utveckling.

2.
Samarbetet skall bedrivas enligt följande grundläggande
principer:
a) Främjande av kunskapssamhället till gagn för båda parternas
ekonomiska och sociala utveckling.
b) Ömsesidig nytta fördelad jämnt på båda parterna.
c) Ömsesidig tillgång till de programverksamheter och projekt
för vetenskaplig forskning och teknisk utveckling (nedan
kallad ”forskning”) som båda parterna bedriver på de
områden som omfattas av avtalet.
d) Meddelande utan dröjsmål av information som kan påverka
samarbetsprojekt.
(1) EGT L 232, 29.8.2002, s. 1.
(2) EGT L 70, 18.3.2000, s. 2.

Artikel 2

Arrangemang för samarbetet

1. Marockanska institutioner, offentliga som privata, skall
delta i indirekt verksamhet i Europeiska gemenskapens ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration med
syfte att främja inrättandet av det europeiska området för forskningsverksamhet (nedan kallat ”ramprogrammet”) på samma
villkor som institutioner från Europeiska unionens medlemsstater, med förbehåll för de arrangemang och villkor som
fastställs eller nämns i bilagorna I och II.

2. Institutioner från gemenskapen skall delta i Marockos
forskningsprogram och forskningsprojekt på områden motsvarande dem i ramprogrammet på samma villkor som marockanska institutioner, med förbehåll för de arrangemang och
villkor som fastställs eller nämns i bilagorna I och II.
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3.
Samarbetet kan också utvecklas i följande riktning och
med följande medel:

10.2.2004
Artikel 4
Förvaltning av avtalet

a) Gemensamma möten.
b) Regelbundna diskussioner om grundprinciper och politiska
prioriteringar för samt planeringen av forskningen i
Marocko och gemenskapen.
c) Meningsutbyte och samråd om utsikterna för samarbete och
utveckling.

1. Marockos statliga myndighet med ansvar för vetenskaplig
forskning skall på Marockos vägnar samordna och främja verksamheten enligt avtalet, och på gemenskapens vägnar skall
samma uppgifter utföras av de avdelningar vid Europeiska
kommissionen som ansvarar för ramprogrammet, varvid
respektive parts organisationer skall uppträda som verkställande
organ (nedan kallade ”verkställande organ”).

d) Underrättelse utan dröjsmål om genomförandet av och
resultaten från Marockos och gemenskapens gemensamma
forskningsprogram och forskningsprojekt inom ramen för
avtalet.

2. De verkställande organen skall inrätta en gemensam
kommitté för vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan
Europeiska gemenskapen och Marocko som skall

e) Besök och utbyten av vetenskapsmän, ingenjörer och
tekniker, bland annat för utbildning genom forskning.

a) övervaka detta avtals genomförande och utvärdera dess
resultat, samt vid behov föreslå eventuella ändringar i
avtalet, med förbehåll för att båda parterna har slutfört de
förfaranden som krävs för detta,

f) Utbyte och gemensamt utnyttjande av utrustning och vetenskaplig materiel.
g) Regelbundna kontakter mellan de ansvariga för Marockos
och gemenskapens forskningsprogram och forskningsprojekt.
h) Experters deltagande i temainriktade seminarier, symposier
och workshops.
i) Utbyte av information om vedertagna arbetsmetoder, om
lagar och andra bestämmelser, samt om program för samarbete enligt avtalet.
j) Ömsesidig tillgång till sådana vetenskapliga och tekniska
uppgifter som berörs av samarbetet.
k) Alla andra arrangemang som antas av den gemensamma
kommittén för vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan
gemenskapen och Marocko, såsom den definieras i artikel 4,
i enlighet med båda parternas tillämpliga grundprinciper
och förfaranden.

Artikel 3

b) föreslå lämpliga åtgärder för att förbättra och utveckla det
vetenskapliga och tekniska samarbetet enligt detta avtal,
c) regelbundet granska grundprinciperna och prioriteringarna
för och planeringen av forskningspolitiken i Marocko och
gemenskapen, samt utsikterna för framtida samarbete enligt
detta avtal.
3. Den gemensamma kommittén för vetenskapligt och
tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och
Marocko skall bestå av lika antal officiella företrädare för
vardera parts verkställande organ. Den skall själv fastställa sin
arbetsordning.
4. Den gemensamma kommittén för vetenskapligt och
tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och
Marocko skall sammanträda minst en gång om året, varannan
gång i gemenskapen och varannan gång i Marocko. Extra
sammanträden kan hållas på begäran av endera parten.
Kommitténs slutsatser och rekommendationer skall meddelas
den associeringskommitté som har inrättats enligt EuropaMedelhavsavtalet mellan Europeiska unionen och Marocko.

Artikel 5
Arrangemang och villkor för samarbetet

Stärkning av samarbetet
1.
Parterna åtar sig att, inom ramen för respektive parts
gällande lagstiftning, göra allt som krävs för att underlätta fri
rörlighet för och etablering av de forskare som deltar i avtalsenlig verksamhet, samt att underlätta in- och utförsel mellan
sina territorier av materiel, information och utrustning för
sådan verksamhet.
2.
Om Europeiska gemenskapen i enlighet med sina regler
beviljar en i Marocko etablerad institution gemenskapsfinansiering enligt avtalet för att institutionen skall kunna delta i en
indirekt gemenskapsåtgärd, och det inte rör sig om ett återbetalningspliktigt lån, skall Marockos regering inom ramen för
landets gällande lagstiftning se till att den finansierade verksamheten varken belastas med skattepålagor, skatteuttag eller tull.

Ömsesidigt deltagande i forskningsverksamhet enligt detta avtal
skall ske enligt villkoren i bilaga I och enligt de lagar, förordningar, grundprinciper och villkor för programmens genomförande som gäller inom respektive parts territorium.

Artikel 6
Spridning och utnyttjande av resultat och information
Spridning och utnyttjande av förvärvade eller utväxlade resultat
och uppgifter, samt administration, tilldelning och utövande av
immateriella rättigheter, som härrör från gemensam forskningsverksamhet enligt detta avtal, skall ske enligt villkoren i bilaga
II till avtalet.
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Artikel 7
Slutbestämmelser
1.

Bilagorna I och II utgör en integrerad del av detta avtal.

Alla frågor eller tvister om detta avtals tolkning eller genomförande skall lösas genom överenskommelse mellan parterna.
2.
Detta avtal träder i kraft den dag då parterna skriftligen
har underrättat varandra om att de avslutat de förfaranden som
krävs för att avtalet skall träda i kraft.
Vart fjärde år skall parterna utvärdera hur detta avtal påverkar
intensiteten hos deras vetenskapliga och tekniska samarbete.
Detta avtal kan ändras eller utvidgas genom överenskommelse
mellan parterna. Ändringarna eller tilläggen skall träda i kraft
den dag parterna skriftligen har underrättat varandra om att de
avslutat de förfaranden som krävs för att ändra eller utvidga
avtalet.
Detta avtal får när som helst sägas upp av endera parten med
sex månaders skriftligt varsel.
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Projekt och verksamhet som eventuellt pågår då detta avtal
hävs skall fortsätta tills de slutförts i enlighet med villkoren i
avtalet, om inget annat överenskommits mellan parterna.
3. Om endera parten beslutar att ändra något av sina forskningsprogram eller forskningsprojekt enligt artikel 1.1, skall
den partens verkställande organ underrätta den andra partens
verkställande organ om det exakta innehållet i ändringarna.
Utan hinder av andra stycket i punkt 2 kan detta avtal i så fall
hävas på gemensamt överenskomna villkor, genom att den ena
parten inom en månad underrättar den andra om sin avsikt att
häva avtalet till följd av ändringar enligt första stycket.
4. Detta avtalet skall tillämpas på dels de territorier på vilka
Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen är
tillämpligt, på de villkor som fastställs i fördraget, dels
Marockos territorium. Detta hindrar inte att samarbete bedrivs
på öppna havet, i yttre rymden eller inom tredje lands territorium, i enlighet med internationell rätt.
5. Detta avtal är upprättat i två exemplar på danska,
engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska,
portugisiska, spanska, svenska, tyska och arabiska språken,
vilka alla texter är lika giltiga.

Hecho en Salónica el veintiséis de junio de dos mil tres.
Udfærdiget i Thessaloniki, den seksogtyvende juni to tusind og tre.
Geschehen zu Thessaloniki am sechsundzwanzigsten Juni zweitausenddrei.
Έγινε στη Θεσσαλονίκη, στις είκοσι έξι Ιουνίου δύο χιλιάδες τρία.
Done at Thessaloniki, twenty-sixth day of June, in the year two thousand and three.
Fait à Thessalonique, le vingt-six juin deux mille trois.
Fatto a Salonicco, addì ventisei giugno duemilatre.
Gedaan te Thessaloniki, de zesentwintigste juni tweeduizenddrie.
Feito em Salónica, em vinte e seis de Junho de dois mil e três.
Tehty Thessalonikissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakolme.
Som skedde i Thessaloniki den tjugosjätte juni tjugohundratre.
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Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
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BILAGA I
ARRANGEMANG OCH VILLKOR FÖR DELTAGANDE AV INSTITUTIONER FRÅN EUROPEISKA UNIONENS
MEDLEMSSTATER OCH FRÅN KONUNGARIKET MAROCKO
I detta avtal avses med ”institution” en fysisk person eller en juridisk person inrättad enligt nationell lagstiftning på den
ort där personen är etablerad, eller enligt gemenskapsrätten, med egen rättskapacitet och med behörighet att ha egna
rättigheter och skyldigheter av alla slag.
I. Arrangemang och villkor för marockanska institutioners deltagande i indirekt verksamhet inom EG:s ramprogram för forskning
1. Institutioner etablerade i Marocko skall delta i ramprogrammets indirekta verksamhet i enlighet med de regler för
deltagande som fastställts för ramprogrammets genomförande enligt artikel 167 i Fördraget om upprättandet av
Europeiska gemenskapen (1).
Institutioner etablerade i Marocko får dessutom delta i indirekt verksamhet enligt artikel 164 i Fördraget om
upprättandet av Europeiska gemenskapen.
2. Institutioner etablerade i Marocko som deltar i verksamhet enligt punkt 1 kan av gemenskapen beviljas finansiering i enlighet med arrangemangen och villkoren i de regler för deltagande som avses i punkt 1, och som antagits av Europaparlamentet och rådet i enlighet med artikel 167 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, i enlighet med Europeiska gemenskapens finansieringsregler eller i enlighet med annan tillämplig gemenskapslagstiftning.
3. När gemenskapen ingår ett kontrakt med en institution som är etablerad i Marocko och som deltar i en indirekt
verksamhet, skall detta kontrakt innehålla bestämmelser om kontroller och granskningar genomförda av kommissionen eller Europeiska revisionsrätten eller under deras överinseende.
I sann samarbetsanda och med det ömsesidiga intresset som målsättning skall Marockos behöriga myndigheter ge
all den hjälp de rimligen kan som krävs för dessa kontroller och granskningar eller som underlättar desamma.
II. Arrangemang och villkor för deltagande av institutioner från Europeiska unionens medlemsstater i
Konungariket Marockos forskningsprogram och forskningsprojekt
1. Alla institutioner etablerade i gemenskapen som inrättats enligt nationell lagstiftning i en av Europeiska unionens
medlemsstater eller enligt gemenskapsrätten får delta i Marockos forskningsprogram och forskningsprojekt i
samarbete med institutioner etablerade i Marocko.
2. Med förbehåll för punkt 1 och bilaga II skall marockansk lag och den marockanska regeringens förordningar och
riktlinjer för forsknings- och utvecklingsprogram tillämpas när det gäller de rättigheter och skyldigheter som gäller
för de gemenskapsinstitutioner som deltar i Marockos program och projekt för forskning och utveckling, liksom
för arrangemangen och villkoren för inlämnande och bedömning av förslag samt beviljande och slutande av
kontrakt – på de villkor som gäller för marockanska institutioner och med hänsyn till karaktären på samarbetet
mellan Marocko och gemenskapen på området.
Marockansk lag och den marockanska regeringens förordningar och riktlinjer för forsknings- och utvecklingsprogram skall gälla för finansieringen av de gemenskapsinstitutioner som deltar i Marockos program och projekt för
forskning och utveckling – på de villkor som gäller för institutioner från tredje land som deltar i Marockos
program och projekt för forskning och utveckling.
3. Marocko skall regelbundet underrätta gemenskapen och sina institutioner om möjligheterna för institutioner
etablerade i gemenskapen att delta i Marockos program och projekt för forskning och utveckling.

(1) För sjätte ramprogrammet (2002–2006), se artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2321/2002 (EGT L 355,
30.12.2002, s. 23).
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BILAGA II
PRINCIPER FÖR FÖRDELNING AV IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
I.

Tillämpningsområde
I detta avtal avses med ”immateriella rättigheter” intellektuell äganderätt i den betydelse som ges i artikel 2 i konventionen om upprättande av Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten, upprättad i Stockholm den 14
juli 1967.
I detta avtal avses med ”kunskap” resultaten, inbegripet information, oavsett om de kan skyddas eller ej, samt
upphovsrätter och rättigheter kopplade till resultaten på grund av ansökan om eller beviljande av patent, mönsterskydd, växtförädlarrätt, kompletterande skyddsintyg och andra liknande former av skydd.

II. Immateriella rättigheter tillhörande parternas institutioner
1. Varje part skall se till att immateriella rättigheter tillhörande den andra partens institutioner, som deltar i verksamhet enligt detta avtal, liksom de rättigheter och skyldigheter som är kopplade till deltagandet, stämmer
överens med de internationella konventioner som är tillämpliga på parterna, bland annat TRIPs-avtalet (avtalet
om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter förvaltade av Världshandelsorganisationen) samt Bernkonventionen (Parisakten från 1971) och Pariskonventionen (Stockholmsakten från 1967).
2. Institutioner som är etablerade i Marocko och som deltar i en indirekt verksamhet inom ramprogrammet skall ha
samma rättigheter och skyldigheter avseende immateriella rättigheter som de gemenskapsinstitutioner som deltar
i verksamheten i fråga. För rättigheterna och skyldigheterna avseende immateriella rättigheter gäller de regler för
spridning av forskningsresultat som fastställts enligt artikel 167 i Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen (1) och genom det avtal som slutits med gemenskapen för genomförandet av den indirekta verksamheten i fråga, varvid dessa rättigheter och skyldigheter skall vara förenliga med bestämmelserna i punkt 1.
3. De gemenskapsinstitutioner som deltar i marockanska forskningsprogram eller forskningsprojekt skall ha samma
rättigheter och skyldigheter avseende immateriella rättigheter som de marockanska institutioner som deltar i
samma program eller projekt, varvid dessa rättigheter och skyldigheter skall vara förenliga med bestämmelserna i
punkt 1.
4. Varje part skall se till att de egna institutionerna gör allt som krävs för att definiera och skydda sina immateriella
rättigheter.

III. Parternas immateriella rättigheter
1. Om inget annat överenskommits mellan parterna, skall följande regler gälla för kunskap som parterna tar fram
inom ramen för verksamhet enligt artikel 2.3 i detta avtal:
a) Den part som tar fram kunskapen skall också äga den. Om kunskapen tagits fram gemensamt och det inte går
att fastställa vilken del respektive part har haft i arbetet, skall parterna vara gemensamma ägare till kunskapen.
b) Den part som äger kunskapen skall ge den andra parten tillträdesrätter för genomförandet av den verksamhet
som avses i artikel 2.3 i detta avtal. Tillträdesrätterna skall beviljas utan royalty.
2. Om inget annat överenskommits mellan parterna, skall följande regler gälla för parternas vetenskapliga publikationer:
a) Om någon part med hjälp av ett lämpligt medium, såsom tidskrifter, artiklar, rapporter, böcker, videofilmer
eller datorprogram, publicerar sådana vetenskapliga eller tekniska data eller sådana uppgifter eller resultat som
förvärvats inom ramen för verksamhet enligt avtalet, skall den andra parten tilldelas ett världsomfattande,
icke-exklusivt, oåterkalleligt och royaltyfritt tillstånd att översätta, mångfaldiga, anpassa, förmedla och till
allmänheten sprida sådana verk.
b) Samtliga exemplar av ett upphovsrättsskyddat verk med uppgifter som tas fram inom denna ram och som
skall spridas till allmänheten skall innehålla författarens eller författarnas namn, såvida inte någon författare
uttryckligen avböjer omnämnande. På exemplaren skall även parternas stöd och samarbete tydligt anges.
(1) För sjätte ramprogrammet (2002–2006), se artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2321/2002 (EGT L 355,
30.12.2002, s. 23).
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3. Om inget annat överenskommits mellan parterna, skall följande regler gälla för parternas konfidentiella uppgifter:
a) När parterna till varandra lämnar uppgifter som krävs för genomförandet av verksamhet enligt detta avtal,
skall de ange vilka uppgifter som är konfidentiella och inte bör spridas.
b) Den part som får uppgifterna får på eget ansvar vidarebefordra konfidentiella uppgifter till underlydande organ
och personer för specifika ändamål i samband med detta avtals genomförande.
c) Med skriftligt förhandssamtycke från den part som har lämnat konfidentiella uppgifter får den andra parten
sprida de ifrågavarande uppgifterna i vidare kretsar än vad som medges i punkt 3 b. Parterna skall tillsammans
ta fram lämpliga förfaranden för ansökan om och beviljande av skriftligt förhandssamtycke till sådan vidare
spridning, varvid parterna skall ge detta samtycke i den mån de egna grundprinciperna, förordningarna och
lagarna tillåter detta.
d) Även sådana konfidentiella uppgifter eller andra hemliga uppgifter som inte är skriftliga och som lämnas vid
seminarier och andra möten mellan parternas företrädare inom ramen för avtalet, eller information som
lämnas av anlitad personal eller härrör från användningen av utrustning eller genomförandet av indirekt verksamhet, skall behandlas som konfidentiella, förutsatt att mottagaren av sådana konfidentiella uppgifter eller av
annan hemlig eller sekretessbelagd information vid överlämnandet av uppgifterna i fråga i enlighet med punkt
3 a uppmärksammats på att de är konfidentiella.
e) Varje part skall efter bästa förmåga se till att de konfidentiella uppgifter som mottagits enligt punkt 3 a eller 3
d övervakas på ovannämnda sätt. Om någon av parterna inser att den inte kommer att kunna följa bestämmelserna om icke-spridning i punkterna 3 a och b, eller att det finns anledning att tro att den inte kommer att
kunna följa dessa bestämmelser, skall denna part omedelbart underrätta den andra parten om detta. Parterna
skall därefter samråda för att bestämma vilka åtgärder som skall vidtas.
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RÅDETS BESLUT
av den 22 december 2003
om ingående av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen
och Republiken Tunisien
(2004/127/EG)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 170 jämförd med artikel 300.2
första stycket första meningen och 300.3 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1
Avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Tunisien godkänns
härmed på gemenskapens vägnar.
Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

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

(2)

(3)

Kommissionen har på gemenskapens vägnar förhandlat
fram ett avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete
med Republiken Tunisien.
Avtalet undertecknades på gemenskapens vägnar den 26
juni 2003 i Thessaloniki, med förbehåll för att det ingås.
Avtalet bör godkännas.

(1) Yttrandet avgivet den 4 december 2003 (ännu ej offentliggjort i
EUT).

Rådets ordförande skall, på gemenskapens vägnar, ombesörja
den underrättelse som avses i artikel 7 i avtalet.

Utfärdat i Bryssel den 22 december 2003.
På rådets vägnar
A. MATTEOLI

Ordförande
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AVTAL
om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Republiken
Tunisien
EUROPEISKA GEMENSKAPEN
(nedan kallad ”gemenskapen”),
å ena sidan, och
REPUBLIKEN TUNISIEN
(nedan kallad ”Tunisien”),
å andra sidan,
nedan kallade ”parterna”,
SOM BEAKTAR Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 170 jämförd med artikel 300.2
första meningen och artikel 300.3 första stycket i detta,
SOM BEAKTAR Europaparlamentets och rådets beslut nr 1513/2002/EG av den 27 juni 2002 om sjätte ramprogrammet
för Europeiska gemenskapens verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration med syfte att
främja inrättandet av det europeiska området för forskningsverksamhet samt innovation (2002–2006) (1),
SOM BEAKTAR teknikens och vetenskapens betydelse för sin ekonomiska och sociala utveckling samt hänvisningen till
detta i artikel 47 i Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och
deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Tunisien, å andra sidan (2), som trädde i kraft den 1 mars 1998,
SOM KONSTATERAR att gemenskapen och Tunisien bedriver forskning och teknisk utveckling inom flera områden av
gemensamt intresse, samt att båda parterna gagnas om de deltar i varandras forsknings- och utvecklingsverksamhet på
ömsesidig grund,
SOM ÖNSKAR skapa en fast form för samarbete inom vetenskaplig och teknisk forskning i syfte att utvidga och intensifiera denna verksamhet inom områden av gemensamt intresse och främja utnyttjande av resultaten till gagn för båda
parter, både ekonomiskt och socialt,
SOM BEAKTAR önskan om att göra det europeiska området för forskningsverksamhet tillgängligt för tredje land och
inte minst partnerländerna i Medelhavsområdet,
HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och principer

d) Meddelande utan dröjsmål av information som kan påverka
samarbetsprojekt.
e) Effektivt skydd av immateriella rättigheter.

1.
Parterna skall främja, utveckla och underlätta vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan gemenskapen och Tunisien
inom områden av gemensamt intresse där de bedriver vetenskaplig forskning och teknisk utveckling.
Artikel 2
2.
Samarbetet skall bedrivas enligt följande grundläggande
principer:

Arrangemang för samarbetet

a) Främjande av kunskapssamhället till gagn för båda parters
ekonomiska och sociala utveckling.

c) Ömsesidig tillgång till de programverksamheter och projekt
för vetenskaplig forskning och teknisk utveckling (nedan
kallad ”forskning”) som båda parter bedriver på de områden
som omfattas av avtalet.

1. Tunisiska institutioner skall delta i indirekt verksamhet (3)
i Europeiska gemenskapens ramprogram för forskning, teknisk
utveckling och demonstration med syfte att främja inrättandet
av det europeiska området för forskningsverksamhet (nedan
kallat ”ramprogrammet”) på samma villkor som institutioner
från Europeiska unionens medlemsstater, med förbehåll för de
arrangemang och villkor som fastställs eller nämns i bilagorna I
och II.

(1) EGT L 232, 29.8.2002, s. 1.
(2) EGT L 97, 30.3.1998, s. 2.

(3) Jfr. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2321/2002
(EGT L 355, 30.12.2002, s. 23).

b) Ömsesidig nytta fördelad jämnt på båda parter.
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2.
Institutioner från gemenskapen skall delta i Tunisiens
forskningsprogram och forskningsprojekt på områden motsvarande dem i ramprogrammet på samma villkor som tunisiska
institutioner, med förbehåll för de arrangemang och villkor
som fastställs eller nämns i bilagorna I och II.
3.
Samarbetet kan också utvecklas i följande riktning och
med följande medel:
a) Gemensamma möten.
b) Regelbundna diskussioner om grundprinciper och politiska
prioriteringar för samt planeringen av forskningen i
Tunisien och gemenskapen.
c) Meningsutbyte och samråd om utsikterna för samarbete och
utveckling.
d) Underrättelse utan dröjsmål om genomförandet av och
resultaten från Tunisiens och gemenskapens gemensamma
forskningsprogram och forskningsprojekt inom ramen för
avtalet.
e) Besök och utbyten av vetenskapsmän, ingenjörer och
tekniker, bland annat för utbildning genom forskning.
f) Utbyte och gemensamt utnyttjande av utrustning och vetenskaplig materiel.
g) Regelbundna kontakter mellan de ansvariga för Tunisiens
och gemenskapens forskningsprogram och forskningsprojekt.
h) Experters deltagande i temainriktade seminarier, symposier
och workshops.
i) Utbyte av information om vedertagna arbetsmetoder, om
lagar och andra bestämmelser, samt om program för samarbete enligt avtalet.
j) Ömsesidig tillgång till sådana vetenskapliga och tekniska
uppgifter som berörs av samarbetet.
k) Alla andra arrangemang som antas av den gemensamma
kommittén för vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan
gemenskapen och Tunisien, såsom den definieras i artikel 4,
i enlighet med de båda parternas tillämpliga grundprinciper
och förfaranden.

10.2.2004
Artikel 4
Förvaltning av avtalet

1. Tunisiens ministerium med ansvar för vetenskaplig forskning skall på Tunisiens vägnar samordna och främja verksamheten enligt avtalet, och på gemenskapens vägnar skall samma
uppgifter utföras av de avdelningar vid Europeiska kommissionen som ansvarar för ramprogrammet, varvid respektive
parts organisationer skall uppträda som verkställande organ
(nedan kallade ”verkställande organ”).
2. De verkställande organen skall inrätta en gemensam
kommitté för vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan
Europeiska gemenskapen och Tunisien som skall
a) övervaka detta avtals genomförande och utvärdera dess
resultat, samt vid behov föreslå eventuella ändringar i
avtalet, i enlighet med bestämmelserna i artikel 7.2,
b) föreslå lämpliga åtgärder för att förbättra och utveckla det
vetenskapliga och tekniska samarbetet enligt detta avtal,
c) regelbundet granska grundprinciperna och prioriteringarna
för och planeringen av forskningspolitiken i Tunisien och
gemenskapen, samt utsikterna för framtida samarbete enligt
detta avtal.
3. Den gemensamma kommittén för vetenskapligt och
tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och
Tunisien skall bestå av lika antal officiella företrädare för
vardera parts verkställande organ. Den skall själv fastställa sin
arbetsordning.
4. Den gemensamma kommittén för vetenskapligt och
tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och
Tunisien skall sammanträda minst en gång om året, varannan
gång i gemenskapen och varannan gång i Tunisien. Extra
sammanträden kan hållas på begäran av endera parten.
Kommitténs slutsatser och rekommendationer skall meddelas
den associeringskommitté som har inrättats enligt EuropaMedelhavsavtalet mellan Europeiska unionen och Tunisien.

Artikel 5
Arrangemang och villkor för samarbetet

Artikel 3
Stärkning av samarbetet

Ömsesidigt deltagande i forskningsverksamhet enligt detta avtal
skall ske enligt villkoren i bilaga I och enligt de lagar, förordningar, grundprinciper och villkor för programmens genomförande som gäller inom respektive parts territorium.

1.
Parterna åtar sig att, inom ramen för respektive parts
gällande lagstiftning, göra allt som krävs för att underlätta fri
rörlighet för och etablering av de forskare som deltar i avtalsenlig verksamhet, samt att underlätta in- och utförsel mellan
sina territorier av materiel, information och utrustning för
sådan verksamhet.

Artikel 6
Spridning och utnyttjande av resultat och information

2.
Om gemenskapen i enlighet med sina regler beviljar en i
Tunisien etablerad institution gemenskapsfinansiering för deltagande i en indirekt gemenskapsåtgärd, skall Tunisien se till att
transaktionen varken belastas med skattepålagor, skatteuttag
eller tull.

Spridning och utnyttjande av förvärvade eller utväxlade resultat
och uppgifter, samt administration, tilldelning och utövande av
immateriella rättigheter, som härrör från gemensam forskningsverksamhet enligt detta avtal, skall ske enligt villkoren i bilaga
II.
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Artikel 7
Slutbestämmelser
1.

Bilagorna I och II utgör en integrerad del av detta avtal.

Alla frågor eller tvister om detta avtals tolkning eller genomförande skall lösas genom överenskommelse mellan parterna.
2.
Detta avtal träder i kraft den dag då parterna skriftligen
har underrättat varandra om att de avslutat de förfaranden som
krävs för att avtalet skall träda i kraft.
Vart fjärde år skall parterna utvärdera hur detta avtal påverkar
intensiteten hos deras vetenskapliga och tekniska samarbete.
Detta avtal kan ändras eller utvidgas genom överenskommelse
mellan parterna. Ändringarna eller tilläggen skall träda i kraft
den dag parterna skriftligen har underrättat varandra om att de
avslutat de förfaranden som krävs för att ändra eller utvidga
avtalet.
Detta avtal får när som helst sägas upp av endera parten med
sex månaders skriftligt varsel.

L 37/19

Projekt och verksamhet som eventuellt pågår då detta avtal
hävs skall fortsätta tills de slutförts i enlighet med villkoren i
avtalet.
3. Om endera parten beslutar att ändra något av sina forskningsprogram eller forskningsprojekt enligt artikel 1.1, skall
den partens verkställande organ underrätta den andra partens
verkställande organ om det exakta innehållet i ändringarna.
Utan hinder av andra stycket i punkt 2 kan detta avtal i så fall
hävas på gemensamt överenskomna villkor, genom att den ena
parten inom en månad underrättar den andra om sin avsikt att
häva avtalet till följd av ändringar enligt första stycket.
4. Detta avtal skall tillämpas på dels de territorier på vilka
Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen är
tillämpligt, på de villkor som fastställs i fördraget, dels
Tunisiens territorium. Detta hindrar inte att samarbete bedrivs
på öppna havet, i yttre rymden eller inom tredje lands territorium, i enlighet med internationell rätt.
5. Detta avtal är upprättat i två exemplar på danska,
engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska,
portugisiska, spanska, svenska, tyska och arabiska språken,
vilka alla texter är lika giltiga.

Hecho en Salónica el veintiséis de junio de dos mil tres.
Udfærdiget i Thessaloniki, den seksogtyvende juni to tusind og tre.
Geschehen zu Thessaloniki am sechsundzwanzigsten Juni zweitausenddrei.
Έγινε στη Θεσσαλονίκη, στις είκοσι έξι Ιουνίου δύο χιλιάδες τρία.
Done at Thessaloniki, this twenty-sixth day of June, in the year two thousand and three.
Fait à Thessalonique, le vingt-six juin deux mille trois.
Fatto a Salonicco, addì ventisei giugno duemilatre.
Gedaan te Thessaloniki, de zesentwintigste juni tweeduizenddrie.
Feito em Salónica, em vinte e seis de Junho de dois mil e três.
Tehty Thessalonikissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakolme.
Som skedde i Thessaloniki den tjugosjätte juni tjugohundratre.
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Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
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BILAGA I
ARRANGEMANG OCH VILLKOR FÖR DELTAGANDE AV INSTITUTIONER FRÅN EUROPEISKA UNIONENS
MEDLEMSSTATER OCH FRÅN REPUBLIKEN TUNISIEN
I detta avtal avses med ”institution” en fysisk person eller en juridisk person inrättad enligt nationell lagstiftning på den
ort där personen är etablerad, eller enligt gemenskapsrätten, med egen rättskapacitet och med behörighet att ha egna
rättigheter och skyldigheter av alla slag.
I. Arrangemang och villkor för tunisiska institutioners deltagande i indirekt verksamhet inom eg:s ramprogram
för forskning
1. Institutioner etablerade i Tunisien skall delta i ramprogrammets indirekta verksamhet i enlighet med de regler för
deltagande som fastställts för ramprogrammets genomförande enligt artikel 167 i Fördraget om upprättandet av
Europeiska gemenskapen (1).
Institutioner etablerade i Tunisien får dessutom delta i indirekt verksamhet enligt artikel 164 i Fördraget om
upprättandet av Europeiska gemenskapen.
2. Institutioner etablerade i Tunisien som deltar i verksamhet enligt punkt 1 kan av gemenskapen beviljas finansiering i enlighet med arrangemangen och villkoren i de regler för deltagande som avses i punkt 1, i enlighet med
Europeiska gemenskapens finansieringsregler och i enlighet med annan tillämplig gemenskapslagstiftning.
3. När gemenskapen ingår ett kontrakt med en institution som är etablerad i Tunisien och som deltar i en indirekt
verksamhet, skall detta kontrakt innehålla bestämmelser om kontroller och granskningar genomförda av kommissionen eller Europeiska revisionsrätten eller under deras överinseende.
I sann samarbetsanda och med det ömsesidiga intresset som målsättning skall Tunisiens behöriga myndigheter ge
all den hjälp de rimligen kan som krävs för dessa kontroller och granskningar eller som underlättar desamma.
II. Arrangemang och villkor för deltagande av institutioner från Europeiska unionens medlemsstater i Tunisiens
forskningsprogram och forskningsprojekt
1. Alla institutioner etablerade i gemenskapen som inrättats enligt nationell lagstiftning i en av Europeiska unionens
medlemsstater eller enligt gemenskapsrätten får delta i Tunisiens forskningsprogram och forskningsprojekt i
samarbete med institutioner etablerade i Tunisien.
2. Med förbehåll för punkt 1 och bilaga II skall tunisisk lag och den tunisiska regeringens förordningar och riktlinjer
för forsknings- och utvecklingsprogram tillämpas när det gäller de rättigheter och skyldigheter som gäller för de
gemenskapsinstitutioner som deltar i Tunisiens program och projekt för forskning och utveckling, liksom för
arrangemangen och villkoren för inlämnande och bedömning av förslag samt beviljande och slutande av kontrakt
— på de villkor som gäller för tunisiska institutioner och med hänsyn till karaktären på samarbetet mellan Tunisien och gemenskapen på området.
Tunisisk lag och den tunisiska regeringens förordningar och riktlinjer för forsknings- och utvecklingsprogram skall
gälla för finansieringen av de gemenskapsinstitutioner som deltar i Tunisiens program och projekt för forskning
och utveckling — på de villkor som gäller för institutioner från tredje land som deltar i Tunisiens program och
projekt för forskning och utveckling.

(1) För sjätte ramprogrammet (2002–2006), se artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2321/2002 (EGT L 355,
30.12.2002, s. 23).
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BILAGA II
PRINCIPER FÖR FÖRDELNING AV IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
I.

Tillämpningsområde
I detta avtal avses med ”immateriella rättigheter” intellektuell äganderätt i den betydelse som ges i artikel 2 i konventionen om upprättande av Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten, upprättad i Stockholm den 14
juli 1967.
I detta avtal avses med ”kunskap” resultaten, inbegripet information, oavsett om de kan skyddas eller ej, samt
upphovsrätter och rättigheter kopplade till resultaten på grund av ansökan om eller beviljande av patent, mönsterskydd, växtförädlarrätt, kompletterande skyddsintyg och andra liknande former av skydd.

II. Immateriella rättigheter tillhörande parternas institutioner
1. Varje part skall se till att immateriella rättigheter tillhörande den andra partens institutioner, som deltar i verksamhet enligt detta avtal, liksom de rättigheter och skyldigheter som är kopplade till deltagandet, stämmer
överens med de internationella konventioner som är tillämpliga på parterna, bland annat TRIPs-avtalet (avtalet
om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter förvaltade av Världshandelsorganisationen) samt Bernkonventionen (Parisakten från 1971) och Pariskonventionen (Stockholmsakten från 1967).
2. Institutioner som är etablerade i Tunisien och som deltar i en indirekt verksamhet inom ramprogrammet skall ha
samma rättigheter och skyldigheter avseende immateriella rättigheter som de gemenskapsinstitutioner som deltar
i verksamheten i fråga. För rättigheterna och skyldigheterna avseende immateriella rättigheter gäller de regler för
spridning av forskningsresultat som fastställts enligt artikel 167 i Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen (1) och genom det avtal som slutits med gemenskapen för genomförandet av den indirekta verksamheten i fråga, varvid dessa rättigheter och skyldigheter skall vara förenliga med bestämmelserna i punkt 1.
3. De gemenskapsinstitutioner som deltar i tunisiska forskningsprogram eller forskningsprojekt skall ha samma
rättigheter och skyldigheter avseende immateriella rättigheter som de tunisiska institutioner som deltar i samma
program eller projekt, varvid dessa rättigheter och skyldigheter skall vara förenliga med bestämmelserna i punkt
1.
4. Parterna skall uppmuntra de berörda institutionerna att definiera och skydda sina respektive immateriella rättigheter.

III. Parternas immateriella rättigheter
1. Om inget annat överenskommits mellan parterna, skall följande regler gälla för kunskap som parterna tar fram
inom ramen för verksamhet enligt artikel 2.3 i detta avtal:
a) Den part som tar fram kunskapen skall också äga den. Om kunskapen tagits fram gemensamt och det inte går
att fastställa vilken del respektive part har haft i arbetet, skall parterna vara gemensamma ägare till kunskapen.
b) Den part som äger kunskapen skall ge den andra parten tillträdesrätt för genomförandet av den verksamhet
som avses i artikel 2.3 i detta avtal. Tillträdesrätterna skall beviljas utan royalty.
2. Om inget annat överenskommits mellan parterna, skall följande regler gälla för parternas vetenskapliga publikationer:
a) Om någon part med hjälp av lämpliga medier, bland annat tidskrifter, artiklar, rapporter, böcker eller videofilmer, publicerar sådana vetenskapliga eller tekniska data eller sådana uppgifter eller resultat som förvärvats
inom ramen för verksamhet enligt avtalet, skall den andra parten tilldelas ett världsomfattande, icke-exklusivt,
oåterkalleligt och royaltyfritt tillstånd att översätta, mångfaldiga, anpassa, förmedla och till allmänheten sprida
sådana verk.
b) Samtliga exemplar av ett upphovsrättsskyddat verk med uppgifter som tas fram inom denna ram och som
skall spridas till allmänheten skall innehålla författarens eller författarnas namn, såvida inte någon författare
uttryckligen avböjer omnämnande. På exemplaren skall även parternas stöd och samarbete tydligt anges.
(1) För sjätte ramprogrammet (2002–2006), se Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2321/2002 (EGT L 355, 30.12.2002,
s. 23).
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3. Om inget annat överenskommits mellan parterna, skall följande regler gälla för parternas konfidentiella uppgifter:
a) När parterna till varandra lämnar uppgifter som krävs för genomförandet av verksamhet enligt detta avtal,
skall de ange vilka uppgifter som är konfidentiella och inte bör spridas.
b) Den part som får uppgifterna får på eget ansvar vidarebefordra konfidentiella uppgifter till underlydande organ
och personer för specifika ändamål i samband med detta avtals genomförande.
c) Med skriftligt förhandssamtycke från den part som har lämnat konfidentiella uppgifter får den andra parten
sprida de ifrågavarande uppgifterna i vidare kretsar än vad som medges i punkt 3 b. Parterna skall tillsammans
ta fram lämpliga förfaranden för ansökan om och beviljande av skriftligt förhandssamtycke till sådan vidare
spridning, varvid parterna skall ge detta samtycke i den mån de egna grundprinciperna, förordningarna och
lagarna tillåter detta.
d) Även sådana konfidentiella uppgifter eller andra hemliga uppgifter som inte är skriftliga och som lämnas vid
seminarier och andra möten mellan parternas företrädare inom ramen för avtalet, eller information som
lämnas av anlitad personal eller härrör från användningen av utrustning eller genomförandet av indirekt verksamhet, skall behandlas som konfidentiella, förutsatt att mottagaren av sådana konfidentiella uppgifter eller av
annan hemlig eller sekretessbelagd information vid överlämnandet av uppgifterna i fråga i enlighet med punkt
3 a uppmärksammats på att de är konfidentiella.
e) Varje part skall efter bästa förmåga se till att de konfidentiella uppgifter som mottagits enligt punkt 3 a eller 3
d övervakas på ovannämnda sätt. Om någon av parterna inser att den inte kommer att kunna följa bestämmelserna om icke-spridning i punkterna 3 a och b, eller att det finns anledning att tro att den inte kommer att
kunna följa dessa bestämmelser, skall denna part omedelbart underrätta den andra parten om detta. Parterna
skall därefter samråda för att bestämma vilka åtgärder som skall vidtas.
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KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUT
av den 23 januari 2004
om ekonomiskt bidrag från gemenskapen för lagring av antigener avsedda för framställning av
mul- och klövsjukevacciner i Frankrike, Italien och Förenade kungariket under 2004
[delgivet med nr K(2004) 102]
(Endast de franska och italienska texterna är giltiga)
(Text av betydelse för EES)

(2004/128/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

(5)

Av budgetskäl bör det ekonomiska bidraget från gemenskapen beviljas för en period på ett år.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(6)

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

med beaktande av rådets beslut 90/424/EEG av den 26 juni
1990 om utgifter inom veterinärområdet (1), särskilt artikel 14 i
detta, och
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

(4)

Inrättandet av antigenbanker utgör en del av gemenskapens strävan att inom gemenskapen upprätta beredskapslager av mul- och klövsjukevacciner i enlighet med
rådets beslut 91/666/EEG av den 11 december 1991 om
att inom gemenskapen upprätta beredskapslager av
vacciner mot mul- och klövsjuka (2).
”Laboratoire de pathologie bovine du Centre national
d'études vétérinaires et alimentaires” i Lyon i Frankrike,
som numera ingår i ”Agence Française de Securite Sanitaire des Aliments (AFSSA)”, och ”Istituto Zooprofilattico
Sperimentale di Bescia” i Italien har genom beslut 91/
666/EEG utsetts till antigenbanker för gemenskapens
beredskapslager.
Genom kommissionens beslut 2000/111/EG av den 21
december 1999 om att utse en ny antigenbank och om
överföring och lagring av antigen som ett led i gemenskapens åtgärder beträffande reserverna av mul- och
klövsjukevaccin (3) har också Merial S.A.S., Pirbright,
Förenade kungariket, utsetts.
Bidraget från gemenskapen bör knytas till vissa villkor
beträffande driften av antigenbanken och överföring av
uppgifter och styrkande handlingar.

(1) EGT L 224, 18.8.1990, s. 19. Beslutet senast ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).
(2) EGT L 368, 31.12.1991, s. 21.
(3) EGT L 33, 8.2.2000, s. 19.

Artikel 1
1. Gemenskapen skall bevilja Agence Française de Securité
Sanitaire des Aliments ekonomiskt bidrag för lagring av antigener avsedda för framställning av mul- och klövsjukevacciner
vid dess anläggning i Lyon.
2. För perioden 1 januari–31 december 2004 skall det
ekonomiska bidraget uppgå till högst 30 000 euro.

Artikel 2
1. Gemenskapen skall bevilja Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Brescia ekonomiskt bidrag för lagring av antigener
avsedda för framställning av mul- och klövsjukevacciner vid
dess anläggning.
2. För perioden 1 januari–31 december 2004 skall det
ekonomiska bidraget uppgå till högst 30 000 euro.

Artikel 3
1. Gemenskapen skall bevilja Merial S.A.S. med säte i Lyon,
Frankrike, ekonomiskt bidrag för lagring av antigener avsedda
för framställning av mul- och klövsjukevacciner vid dess
anläggning i Lyon, Frankrike, och vid dess anläggning i
Pirbright, Förenade kungariket.
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2.
För perioden 1 januari–31 december 2004 skall det
ekonomiska bidraget uppgå till högst 81 047 euro.

b) Finansiella uppgifter (kostnadsredovisning enligt tabellen i
bilagan).

Artikel 4

Artikel 5

1.
Det ekonomiska bidrag från gemenskapen som avses i
artiklarna 1.2, 2.2 och 3.2 skall endast beviljas om villkoren i
artikel 4 i beslut 91/666/EEG är uppfyllda och de uppgifter och
handlingar som fastställs i punkt 2 överlämnas till kommissionen senast den 28 februari 2005.

Detta beslut riktar sig till Agence Française de Securité Sanitaire
des Aliments, 31, avenue Tony Garnier, BP 7033, F-69342
Lyon Cedex 07, Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Brescia,
Via Bianchi 9, I-25124 Brescia, och Merial S.A.S., 29, avenue
Tony Garnier, BP 7123, F-69002 Lyon Cedex 07.

2.
De uppgifter och handlingar som avses i punkt 1 skall
omfatta följande:
a) Tekniska uppgifter om
i) mängd och typ av lagrade antigener (lagerbokföring),
ii) lagerutrustning (tankarnas typ, antal och kapacitet),
iii) säkerhetsanordningar (temperaturkontroll, stöldskydd),
iv) försäkringar (brand, olycksfall).

Utfärdat i Bryssel den 23 januari 2004.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen

L 37/26

SV

Europeiska unionens officiella tidning

BILAGA
Finansiella uppgifter rörande lagring av antigener för framställning av mul- och klövsjukevacciner

10.2.2004

10.2.2004

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 37/27

KOMMISSIONENS BESLUT
av den 30 januari 2004
om att inte uppta vissa verksamma ämnen i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännande för växtskyddsmedel som innehåller dessa verksamma ämnen
[delgivet med nr K(2004) 152]
(Text av betydelse för EES)

(2004/129/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

(4)

För några av de verksamma ämnena har kommissionen
tillsammans med experter från medlemsstaterna lagt
fram och utvärderat uppgifter som visar att det finns
behov av att fortsätta att använda ämnena. I dessa fall
bör tillfälliga åtgärder vidtas så att det blir möjligt att
utveckla alternativ.

(5)

För de verksamma ämnen för vilka det endast är en kort
period för förhandsmeddelande om tillbakadragande av
växtskyddsmedel som innehåller dessa ämnen är det
rimligt att bevilja anstånd för bortskaffande, lagring,
utsläppande på marknaden och användning av befintliga
lager under en period på högst tolv månader för att göra
det möjligt att tömma lagren under högst en växtperiod.
Om perioden för förhandsmeddelande är längre kan
denna förkortas så att den löper ut i slutet av växtperioden.

(6)

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

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli
1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1),
senast ändrat genom kommissionens direktiv 2003/119/EG (2),
särskilt artikel 8.2 fjärde stycket i detta, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

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

I artikel 8.2 i direktiv 91/414/EEG fastställs att en
medlemsstat, under tolv år efter anmälan av det direktivet, får godkänna att växtskyddsmedel, som innehåller
verksamma ämnen som inte är förtecknade i bilaga I i
det direktivet och som fanns på marknaden två år efter
anmälan av direktivet, släpps ut på marknaden, samtidigt
som dessa ämnen undersöks inom ramen för ett arbetsprogram.
I kommissionens förordning (EG) nr 1112/2002 (3)
fastställs genomförandebestämmelser för den fjärde
etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i
direktiv 91/414/EEG. Verksamma ämnen i den fjärde
etappen för vilka det inte har anmälts ett åtagande att ta
fram de nödvändiga akterna bör inte förtecknas i bilaga I
till direktiv 91/414/EEG och medlemsstaterna bör återkalla alla godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller dessa verksamma ämnen. I bilaga I till det här
beslutet förtecknas verksamma ämnen som omfattas av
denna kategori.
I förordning (EG) nr 451/2000 (4) och förordning (EG)
nr 1490/2002 (5) fastställs närmare bestämmelser för
genomförande av den andra och tredje etappen av det
arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i direktiv 91/414/
EEG. Verksamma ämnen för vilka ingen komplett akt
har lämnats in eller för vilka anmälarna har meddelat att
ingen akt kommer att lämnas in inom den föreskrivna
tiden bör inte ingå i bilaga I till direktiv 91/414/EEG och
medlemsstaterna bör dra tillbaka alla godkännanden för
växtskyddsmedel som innehåller sådana verksamma
ämnen. I bilaga I till det här beslutet förtecknas de verksamma ämnen som omfattas av denna kategori.
EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.
EUT L 325, 12.12.2003, s. 41.
EGT L 168, 27.6.2002, s. 14.
EGT L 55, 29.2.2000, s. 25.
EGT L 224, 21.8.2002, s. 23.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De verksamma ämnen som förtecknas i bilaga I till detta beslut
skall inte införas i bilaga I till direktiv 91/414/EEG.

Artikel 2
1. Medlemsstaterna skall se till att godkännanden av
växtskyddsmedel som innehåller de verksamma ämnen som
förtecknas i bilaga I till detta beslut dras tillbaka senast den 31
mars 2004.
2. Genom undantag från punkt 1 får de medlemsstater som
förtecknas i kolumn B i bilaga II behålla godkännandena för
växtskyddsmedel som innehåller de ämnen som finns förtecknade i kolumn A i den bilagan för användningar i kolumn C i
den bilagan fram till och med den 30 juni 2007, för att
möjliggöra utvecklingen av ett effektivt alternativ till ämnet i
fråga.
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Medlemsstater som utnyttjar undantaget i första stycket skall se
till att följande villkor är uppfyllda:
a) Fortsatt användning tillåts endast om den inte har någon
skadlig effekt på människors eller djurs hälsa eller någon
oacceptabel miljöpåverkan.
b) Sådana växtskyddsmedel som finns kvar på marknaden efter
den 31 mars 2004 får en ny märkning som motsvarar de
skärpta villkoren för användning.
c) Alla lämpliga åtgärder vidtas för att motverka eventuella
risker.
d) Man försöker på ett seriöst sätt finna alternativ till sådan
användning.
3.
Den berörda medlemsstaten skall informera kommissionen senast den 31 december 2004 om hur punkt 2 tillämpas
och i synnerhet om de åtgärder som vidtagits i enlighet med
led a–d.
Artikel 3
Alla anstånd som beviljas av medlemsstaterna i enlighet med
artikel 4.6 i direktiv 91/414/EEG skall vara så korta som
möjligt.

10.2.2004

I de fall godkännanden skall dras tillbaka i enlighet med artikel
2.1 senast den 31 mars 2004 skall anståndstiden löpa ut senast
den 31 december 2004.
I de fall godkännanden skall dras tillbaka i enlighet med artikel
2.2 senast den 30 juni 2007 skall anståndstiden löpa ut senast
den 31 december 2007.

Artikel 4
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 30 januari 2004.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen
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BILAGA I
Förteckning över verksamma ämnen som avses i artikel 1
DEL A
Ämne som omfattas av kommissionens förordning (EG) nr 703/2001 (arbetsprogrammets andra etapp)
Metidation
DEL B
Ämnen som omfattas av kommissionens förordning (EG) nr 1490/2002 (arbetsprogrammets tredje etapp)
Cinosulfuron

Nuarimol

Klofencet

Primisulfuron

Klorflurenol

Pretilaklor

Flamprop-M

Kvinklorak

Flurenol

Streptomycin

Hexaflumuron

Tridemorf

Imazetapyr

Triadimefon
DEL C

Ämnen som omfattas av kommissionens förordning (EG) nr 1112/2002 (arbetsprogrammets fjärde etapp)
A. Kemiska verksamma ämnen

Borsyra

(4E-7Z)-4,7-tridekadien-1-yl-acetat

Brometalin

(4Z-9Z)-7,9-dodekadien-1-ol

Kalciferol

(E)-10-dodekenylacetat

Kalciumcyanid

(Z)-3-metyl-6-isopropenyl-3,4-dekadien-1yl

Kalciumoxid

(Z)-3-metyl-6-isopropenyl-9-deken-1yl-acetat

Kalciumfosfat

(Z)-5-dodeken-1-yl-acetat

Klorhydrat av poly(iminoimidobiguanidin)

(Z)-7-tetradekanol

Klorofyllin

(Z)-9-trikosen

Kolekalciferol

(Z,Z) oktadienylacetat

Kolinklorid

2-propanol

Stöpningsvätska för majs

3,7-dimetyl-2,6-oktadienal

Kumaklor

4-klor-3-metylfenol

Kumafuryl

7,8-epoxi-2-metyl-oktadekan

Kumatetralyl

7-metyl-3-metylen-7-okten-1-yl-propionat

Krimidin

Akridinbaser

Difetialon

Alkyldimetylbensylammoniumklorid

Dioktyldimetylammoniumklorid

Alkyldimetyletylbensylammoniumklorid

Difacinon

Ammoniumhydroxid

Etanetiol

Ammoniumsulfat

Etylhexanoat

Bariumnitrat

Flokumafen

Bifenyl

Fluoracetamid
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Vätecyanid

Sebacinsyra

Isoval

Serricornin

Mjölksyra

Natriumkarbonat

Lauryldimetylbensylammoniumbromid

Natriumklorid

Lauryldimetylbensylammoniumklorid

Natriumcyanid

Kalciumfosfat

Natriumdimetylarsenat

Metyl-trans-6-nonenoat

Natriumhydroxid

Naftalin

Natrium-o-bensyl-p-klorfenoxid

Kväve

Natriumpropionat

Oktyldekyldimetylammoniumklorid

Natrium-p-t-amylfenoxid

Lökextrakt

Natriumtetraborat

Papain
p-cresylacetat
p-diklorbensen
Ferodim
Fosforsyra
Växtoljor/kokosnötsolja
Växtoljor/majsolja
Växtoljor/jordnötsolja

Sojabönsextrakt
Sojabönsolja, epoxilerad
Stryknin
Tjäroljor
Talliumsulfat
Tiourea
trans-6-nonen-1-ol
Trimedlur

Kaliumsorbat
Pronumon

B. Mikroorganismer

Propionsyra

Aschersonia aleyrodis

Pyranokumarin

Agrotis segetum granulosis virus

Kvartära ammoniumföreningar

Mamestra brassica nuclear polyhedrosis virus

Scillirosid

Tomatmosaikvirus

10.2.2004

10.2.2004

Europeiska unionens officiella tidning

SV

L 37/31

BILAGA II
Förteckning över godkännanden som avses i artikel 2.2
Kolumn A

Kolumn B

Kolumn C

Verksamt ämne

Medlemsstat

Användning

Alkyldimetylbensylammoniumklorid

Belgien

Desinfektion av växtkammare och utrustning för svampodling

Cinosulfuron

Spanien

Ris

Italien

Ris

Österrike

Vårvete, vårkorn, vintervete, vinterkorn

Danmark

Vårkorn

Portugal

Citrus

Spanien

Pinus

Frankrike

Äpplen, päron, plommon, citrus

Tyskland

Rapsfrö

Italien

Oliver

Portugal

Äpplen, päron, persikor, oliver, vin, citrus, mango och
cherimoya

Spanien

Citrus, oliver

Grekland

Oliver, äpplen, päron

Frankrike

Ris

Italien

Ris

Spanien

Ris

Grekland

Ris

Portugal

Ris

Italien

Ris

Sverige

Frilandsodlade jordgubbar

Flamprop-M

Hexaflumuron

Metidation

Pretilaklor

Kvinklorak

Triadimefon

Tomater och gurkor i växthus
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 30 januari 2004
om tillfällig saluföring av visst utsäde av arten Vicia faba L. som inte uppfyller kraven i rådets
direktiv 66/401/EEG
[delgivet med nr K(2004) 161]
(Text av betydelse för EES)

(2004/130/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

Artikel 1

med beaktande av rådets direktiv 66/401/EEG av den 14 juni
1966 om saluföring av utsäde av foderväxter (1), senast ändrat
genom direktiv 2003/61/EG (2), särskilt artikel 17.1 i detta, och

Saluföring i gemenskapen av utsäde från vårsorter av åkerböna
(Vicia faba L.) som inte uppfyller de krav på lägsta grobarhet
som fastställs i direktiv 66/401/EEG skall tillåtas under en
period fram till och med den 15 februari 2004, enligt de regler
som fastställs i bilagan till detta beslut och på följande villkor:

av följande skäl:
(1)

(2)

I Förenade kungariket finns inte tillräckliga mängder
utsäde av vårsorter av åkerböna (Vicia faba L.) som är
lämpligt för klimatet i den medlemsstaten och som
uppfyller kraven på grobarhet i direktiv 66/401/EEG och
behovet av utsäde kan därför inte täckas i den medlemsstaten.
Det är inte möjligt att helt möta efterfrågan på utsäde av
denna art med utsäde från andra medlemsstater eller
tredje land, som uppfyller samtliga krav i direktiv 66/
401/EEG.

a) Grobarheten skall vara minst den som anges i bilagan till
detta beslut.
b) Den officiella etiketten skall innehålla uppgift om den
grobarhet som konstaterats vid den officiella undersökning
som genomförts enligt artikel 2.1.C d i direktiv 66/401/
EEG.
c) Utsädet skall först ha släppts ut på marknaden i enlighet
med artikel 2 i detta beslut.

Artikel 2

(3)

Förenade kungariket bör därför ges tillstånd att tillåta att
utsäde av denna art saluförs enligt mindre stränga krav
under en period fram till och med den 15 februari
2004.

En utsädesleverantör som vill släppa ut sådant utsäde på marknaden som avses i artikel 1 skall ansöka om tillstånd för detta i
den medlemsstat där han är etablerad eller till vilken han
importerar utsäde.

(4)

Vidare bör sådan saluföring av utsäde tillåtas i andra
medlemsstater som kan förse Förenade kungariket med
utsäde av det aktuella slaget, oavsett om utsädet skördats
i en medlemsstat eller i ett tredje land som omfattas av
rådets beslut 2003/17/EG om likvärdighet av utsäde (3).

Den berörda medlemsstaten skall tillåta leverantören att släppa
ut utsädet på marknaden, förutom i de fall då
a) det finns välgrundade skäl att betvivla att leverantören verkligen kan saluföra den mängd utsäde ansökan gäller, eller
b) den totala kvantitet som får saluföras enligt det aktuella
undantaget överstiger den högsta kvantitet som anges i
bilagan.

(5)

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

(6)

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

Vid tillämpningen av detta beslut skall medlemsstaterna bistå
varandra administrativt.

(1) EGT 125, 11.7.1966, s. 2298/66.
(2) EUT L 165, 3.7.2003, s. 23.
(3) EGT L 8, 14.1.2003, s. 10. Beslutet senast ändrat genom beslut
2003/403/EG (EUT L 141, 7.6.2003, s. 23).

Förenade kungariket skall i enlighet med artikel 1 ansvara för
samordningen, så att den totala kvantitet utsäde som tillåts inte
överstiger den högsta kvantitet som anges i bilagan.

Artikel 3
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När en medlemsstat tar emot en ansökan enligt artikel 2, skall
den omedelbart meddela den samordnande medlemsstaten om
vilken kvantitet ansökan gäller. Den samordnande medlemsstaten skall omedelbart underrätta den medlemsstat som
meddelat att en ansökan kommit in, om ett tillstånd för denna
kvantitet innebär att den högsta kvantiteten överskrids.

L 37/33
Artikel 5

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 30 januari 2004.

Artikel 4

På kommissionens vägnar

Medlemsstaterna skall omedelbart underrätta kommissionen
och övriga medlemsstater om de kvantiteter för vilka de har
gett tillstånd till saluföring enligt detta beslut.

David BYRNE

Ledamot av kommissionen

BILAGA

Art

Vicia faba L.

Sort

Ashleigh, Compass, Hobbit, Lobo,
Maris Bead, Meli, Nile, Oena, Quattro,
Syncro, Victor

Högsta kvantitet
(ton)

Lägsta grobarhet
(% av rent utsäde)

4 035

75
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 9 februari 2004
om erkännande i princip av fullständigheten i den dokumentation som inlämnats för detaljundersökning med tanke på ett möjligt införande av FEN 560 och penoxsulami bilaga I till rådets
direktiv 91/414/EEG
[delgivet med nr K(2004) 274]
(Text av betydelse för EES)

(2004/131/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

som föreskrivs i bilaga II och för minst ett växtskyddsmedel, som innehåller den aktiva substansen i fråga, de
krav som fastställs i bilaga III till direktiv 91/414/EG.
(5)

Detta beslut bör inte inverka på kommissionens rätt att
av den sökande kräva att ytterligare faktauppgifter eller
upplysningar om ett givet ämne för att klargöra vissa
frågor i dokumentationen lämnas till den medlemsstat
som utsetts till rapporterande medlemsstat.

(6)

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

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli
1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1),
särskilt artikel 6.3 i detta, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 91/414/EEG föreskrivs att en gemenskapsförteckning skall upprättas över de aktiva substanser som
godkänts som innehåll i växtskyddsmedel.

(2)

En akt över den aktiva substansen FEN 560 inlämnades
av Société Occitane de Fabrications et de Technologies
till de franska myndigheterna den 24 juni 2003 med
ansökan om dess införande i bilaga I till direktiv 91/
414/EEG. För penoxsulam inlämnades en akt av Dow
AgroSciences till myndigheterna i Italien den 29
november 2002 med ansökan om dess införande i bilaga
I till direktiv 91/414/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

(3)

(4)

De franska och italienska myndigheterna har meddelat
kommissionen att dokumentationen om de aktiva
substanserna i fråga efter en preliminär undersökning
förefaller uppfylla de krav på faktauppgifter och upplysningar som fastställs i bilaga II till direktiv 91/414/EG.
Den inlämnade dokumentationen förefaller också
uppfylla de krav på faktauppgifter och upplysningar som
fastställs i bilaga III till direktiv 91/414/EEG beträffande
ett växtskyddsmedel som innehåller den aktiva
substansen i fråga. I enlighet med artikel 6.2 i direktiv
91/414/EG vidarebefordrades därefter akterna av respektive sökande till kommissionen och övriga medlemsstater
samt hänsköts till Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.
Genom detta beslut bör det på gemenskapsnivå formellt
bekräftas att dokumentationen betraktas som i princip
uppfyllande de krav på faktauppgifter och upplysningar

(1) EGT L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

Artikel 1
Den dokumentation för de i bilagan till detta beslut kartlagda
aktiva substanserna som inlämnats till kommissionen och
medlemsstaterna för att få dessa substanser införda i bilaga I till
direktiv 91/414/EEG uppfyller i princip de krav på faktauppgifter och upplysningar som fastställs i bilaga II till direktiv 91/
414/EEG.
Dokumentationen uppfyller också de krav på faktauppgifter
och upplysningar som fastställs i bilaga III till direktiv 91/414/
EEG beträffande ett växtskyddsmedel som innehåller den aktiva
substansen med beaktande av avsedd användning.

Artikel 2
De rapporterande medlemsstaterna skall fullfölja detaljundersökningarna för dokumentationen i fråga och så snart som
möjligt och senast den 10 februari 2005 till kommissionen
rapportera resultaten av sina undersökningar jämte alla rekommendationer om införande eller icke-införande av den aktiva
substansen i fråga i bilaga I till direktiv 91/414/EEG samt alla
villkor som är förknippade därmed.
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Artikel 3
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 9 februari 2004.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen

BILAGA
Aktiva substanser som berörs av detta beslut

Nr

Trivialnamn, CIPACidentifikationsnummer

Sökande

Ansökningsdatum

Rapporterande
medlemsstat

1

FEN 560
CIPAC-nr ännu ej tillgängligt

Société occitane de fabrications et
de technologies

24.6.2003

FR

2

Penoxsulam
CIPAC-nr ännu ej tillgängligt

Dow AgroSciences

29.11.2002

IT
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RÄTTELSER
Rättelse till rättelse av kommissionens direktiv 2003/60/EG av den 18 juni 2003 om ändring av bilagorna till
rådets direktiv 76/895/EEG, 86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG beträffande fastställande av gränsvärden
för vissa bekämpningsmedelsrester i och på spannmål, livsmedel av animaliskt ursprung och vissa produkter av
vegetabiliskt ursprung, inklusive frukt och grönsaker
(Europeiska unionens officiella tidning L 14 av den 21 januari 2004)
På sidan 54
— i tredje raden skall det
i stället för: ”På sidan 34 i bilaga IV, kolumnen ’Dikvat’, raden ’Rapsfrö’ skall ’0,05’ läggas till.”
vara:
”På sidan 34 i blaga IV, kolumnen ’Dikvat’, raden ’Rapsfrö’ skall ’0,5’ läggas till.”
— i fjärde till sjätte raden skall det
i stället för: ”På sidan 34 i bilaga IV, kolumnen ’Dikvat’, raden ’Sojabönor’ skall det i stället för: ’0,05 (p)’ vara: ’0,1 (*)
(p)’.”
vara:
”På sidan 34 i bilaga IV, kolumnen ’Dikvat’, raden ’Sojabönor’ skall det i stället för: ’0,5 (p)’ vara: ’0,1 (*)
(p)’.”
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