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I
(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2003/2004
av den 21 oktober 2004
om ingående av ett protokoll om fastställande för perioden 3 december 2003–2 december 2007 av
de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska
ekonomiska gemenskapen och Mauritius regering om fiske i Mauritius vatten
Metoden att fördela fiskemöjligheterna mellan medlemsstaterna bör fastställas på grundval av den traditionella
fördelningen av fiskemöjligheter enligt fiskeavtalet.

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

(4)

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 37 jämförd med artikel 300.2
och 300.3 första stycket,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

Protokollet om fastställande för perioden 3 december 2003–
2 december 2007 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska
ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Mauritius regering om fiske i Mauritius vatten godkänns härmed på gemenskapens vägnar.
Texten till protokollet åtföljer denna förordning (3).
Artikel 2

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 12.3 i avtalet mellan Europeiska
ekonomiska gemenskapen och Mauritius regering om
fiske i Mauritius vatten (2) inledde de avtalsslutande parterna förhandlingar i slutet av protokollets giltighetstid,
för att gemensamt komma överens om protokollets innehåll inför nästa period och om eventuella ändringar av
eller tillägg till bilagan.

De fiskemöjligheter som fastställs i protokollet skall fördelas
mellan medlemsstaterna enligt följande nyckel:
— Notfartyg för tonfiske: Frankrike 16, Spanien 22, Italien 2,
Förenade kungariket 1.
— Fartyg för fiske med flytlinor: Spanien 19, Frankrike 23,
Portugal 7.
— Fartyg som bedriver fiske med linor: Frankrike 25 bruttoregisterton/månad som ett årsgenomsnitt.

(2)

Som en följd av dessa förhandlingar paraferades den 11
september 2003 ett nytt protokoll om fastställande för
perioden 3 december 2003–2 december 2007 av de
fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som
anges i ovan nämnda avtal.

Om licensansökningarna från dessa medlemsstater inte täcker
alla de fiskemöjligheter som fastställs i protokollet, får kommissionen beakta licensansökningar från övriga medlemsstater.
Artikel 3

(3)

Det ligger i gemenskapens intresse att godkänna detta
protokoll.

(1) Yttrandet avgivet den 15 september 2004 (ännu ej offentliggjort i
EUT).
(2) EGT L 159, 10.6.1989, s. 2.

De medlemsstater vars fartyg fiskar enligt detta avtal skall meddela kommissionen hur stora mängder av varje bestånd som
fångas i Mauritius fiskezon i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 500/2001 (4).
(3) Se sidan 3 i detta nummer av EUT.
(4) EGT L 73, 15.3.2001, s. 8.
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Artikel 4

Artikel 5

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse de personer som
skall ha rätt att underteckna protokollet med bindande verkan
för gemenskapen.

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 Luxemburg den 21 oktober 2004.
På rådets vägnar
G. ZALM

Ordförande
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PROTOKOLL
om fastställande för perioden 3 december 2003–2 december 2007 av de fiskemöjligheter och den
ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och
Mauritius regering om fiske i Mauritius vatten
Artikel 1
1.
Enligt artikel 2 i avtalet skall följande fiskemöjligheter
beviljas för en fyraårsperiod från och med den 3 december
2003:

— Notfartyg för tonfiske: licenser för 41 fartyg.

främja partnerskap för att uppmuntra, i första hand, bättre
kunskap om fiskeresurser och biologiska resurser, fiskekontroll
samt utveckling av det småskaliga fisket, fiskesamhällena och
utbildningen.

2.
Följande åtgärder skall finansieras med den andra delen av
den ekonomiska ersättningen, 195 000 euro per år, enligt fördelningen nedan:

— Fartyg för fiske med flytlinor: licenser för 49 fartyg.

— Fartyg som bedriver fiske med linor: licenser för 25
BRT/månad som ett årsgenomsnitt.

2.
Endast gemenskapsfartyg som har en giltig licens utfärdad
enligt det här protokollet och enligt de formföreskrifter som
anges i bilagan skall ha rätt att fiska i Mauritius fiskezon.

a) 150 000 euro för vetenskapliga och tekniska program för att
främja bättre förståelse och förvaltning av fisket och de biologiska resurserna i Mauritius fiskezon.

b) 30 000 euro för stipendier för studier och praktiska kurser
inom olika vetenskapliga, tekniska och ekonomiska områden
som berör fiske och deltagande i internationella möten om
fiskefrågor.

Artikel 2
1.
Den ekonomiska ersättning som avses i artikel 6 i avtalet
skall för ovan nämnda period vara 487 500 euro per år.

2.
Denna ersättning skall täcka en årlig fångstvikt på 6 500
ton i Mauritius vatten. Om gemenskapsfartygens årsfångst i
Mauritius vatten överstiger denna kvantitet skall ersättningen
höjas med 75 euro för varje extra ton fångst. Den totala ekonomiska ersättning som gemenskapen betalar för tonfisk och
tonfiskliknande arter får dock inte överskrida dubbla det belopp
som anges i punkt 1.

3.
En första del av den ekonomiska ersättningen, motsvarande 292 500 euro per år, skall betalas till ett konto i statskassans namn, som skall meddelas Europeiska kommissionens
delegation i Mauritius sedan det här protokollet har trätt i kraft.
Den första delbetalningen skall göras senast den 1 juni 2004
och de övriga i lika stora årliga delbetalningar på protokollets
årsdag. Endast Mauritius får besluta om hur ersättningen skall
användas.

4.
En andra del av den ekonomiska ersättningen motsvarande 195 000 euro per år skall öronmärkas för finansiering
av de åtgärder som avses i artikel 3 i det här protokollet.

Artikel 3
1.
Med avsikt att säkerställa att ett hållbart och ansvarsfullt
fiske utvecklas kommer de två parterna att i ömsesidigt intresse

c) 15 000 euro för kontroll och övervakning inklusive fartygsövervakningssystemet VMS (Vessel Monitoring System).

3.
De belopp som anges i punkt 2 a och 2 c skall ställas till
förfogande för Mauritius fiskeriministerium efter det att en detaljerad årsplan med tidsangivelser och de förväntade resultaten
av specifika insatser som skall genomföras inom varje åtgärd
har överlämnats till Europeiska kommissionen, vilket skall ske
senast den 1 juni 2004 för det första året och senast den 1 april
för de följande åren. De skall betalas till ett konto i statskassans
namn, som skall meddelas Europeiska kommissionens delegation i Mauritius sedan det här protokollet har trätt i kraft.

4.
Det belopp som avses i punkt 2 b skall ställas till Mauritius fiskeriministeriums förfogande och betalas ut till de behöriga mauritiska myndigheterna allteftersom det används.

5.
Mauritius fiskeriministerium skall senast tre månader efter
årsdagen av protokollets ikraftträdande översända en årsrapport
om genomförandet av dessa åtgärder och de resultat som har
uppnåtts till Europeiska kommissionens delegation i Mauritius.
Kommissionen förbehåller sig rätten att begära ytterligare information om dessa resultat från Mauritius fiskerimyndighet och
att se över de aktuella utbetalningarna mot bakgrund av hur
åtgärderna faktiskt har genomförts.
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Artikel 4
Om gemenskapen skulle underlåta att göra någon av de utbetalningar som avses i artiklarna 2 och 3, får Mauritius tillfälligt
sätta det här protokollet ur kraft.
Artikel 5
Skulle allvarliga omständigheter, som inte kan tillskrivas naturfenomen, förhindra fiskeverksamheten i Mauritius fiskezon får
Europeiska gemenskapen hålla inne den ekonomiska ersättningen efter samråd, om möjligt, mellan de båda parterna
inom ramen för den gemensamma kommitté som avses i artikel
8 i avtalet.
När situationen åter har blivit normal skall betalningen av den
ekonomiska ersättningen återupptas sedan bägge parter efter
samråd inom ramen för den gemensamma kommitté som avses
i artikel 8 i avtalet har konstaterat att läget sannolikt tillåter att
den normala fiskeverksamheten kan återupptas.

24.11.2004

Giltigheten hos de licenser som har beviljats gemenskapsfartyg
enligt artikel 4 i avtalet skall förlängs med en period som är lika
lång som den under vilken fisket har varit inställt.

Artikel 6
Bilagan till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Mauritius regering om fiske i Mauritius vatten skall härmed upphöra
att gälla och ersättas med bilagan till det här protokollet.

Artikel 7
Detta protokoll med bilaga träder i kraft samma dag som det
undertecknas.

Det skall tillämpas från och med den 3 december 2003.

24.11.2004
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BILAGA
Villkor för att gemenskapens fartyg skall få utöva fiske i Mauritius vatten
1. Formkrav på ansökan om och utfärdande av licenser
Förfarandena för ansökan om och utfärdande av licenser som gör det möjligt för gemenskapens fartyg att fiska i
Mauritius vatten skall vara följande:

a) Europeiska kommissionen skall senast 20 dagar före den begärda giltighetsperiodens början via Europeiska
kommissionens delegation i Mauritius till Mauritius myndigheter överlämna en ansökan från ägaren till varje
fartyg som vill fiska enligt avtalet. Ansökan skall göras på de formulär som tillhandahålls av Mauritius för detta
ändamål, enligt förlagan i tillägg 1.

b) Varje licens skall utfärdas i fartygsägarens namn för ett bestämt fartyg. På begäran av Europeiska kommissionen
får, och i fall av force majeure skall, en licens som har utfärdats för ett visst fartyg ersättas med en licens för ett
annat gemenskapsfartyg.

c) Licenserna skall av Mauritius myndigheter överlämnas till Europeiska kommissionens delegation i Mauritius.

d) Licensen skall alltid förvaras ombord. Vid mottagandet av anmälan om förskottsbetalningen från Europeiska
kommissionen till Mauritius fiskerimyndighet kommer fartyget att föras upp i en förteckning som skall anmälas
till Mauritius myndigheter för fiskekontroll. En kopia av denna licens kan erhållas per fax i avvaktan på den
egentliga licensen, och med stöd av denna kopia, som skall förvaras ombord, tillåts fartyget att fiska i avvaktan på
att licensen i original förs ombord.

e) Mauritius fiskerimyndighet skall före den dag då protokollet träder i kraft meddela hur licensavgifterna skall
betalas, främst vilket bankkonto och vilken valuta som skall användas.

f) Fartygsägarna skall utse en representant som skall vara bosatt i Mauritius och vars befogenheter skall inbegripa att
representera fartygsägaren i rättsprocesser. Fartygsägaren skall meddela namn och adress på sin representant till de
mauritiska myndigheterna.

2. Licensernas giltighet och betalning av avgifterna
1. Förskottsbetalningar
För notfartyg för tonfiske och fartyg för fiske med flytlinor skall licenserna gälla i ett år. De kan förnyas.

Avgiften skall vara 25 euro per ton fångst i Mauritius vatten.

För notfartygen för tonfiske skall licenserna utfärdas vid förskottsbetalning av ett årsbelopp på 2 000 euro per
notfartyg, vilket motsvarar avgifterna för 80 ton årlig fångst i Mauritius vatten.

För fartyg för fiske med flytlinor skall licenserna utfärdas vid förskottsbetalning till Mauritius av ett årligt belopp
på 1 550 euro för fartyg större än 150 BRT och 1 100 euro för fartyg på högst 150 BRT. Dessa belopp motsvarar
avgifterna för 62 respektive 44 ton årliga fångster i Mauritius vatten.

Licenserna för fartyg som fiskar med linor skall gälla i tre, sex eller tolv månader. Avgiften skall fastställas i
relation till BRT enligt följande: 80 euro per år per BRT tidsproportionellt.

2. Slutlig sammanställning
Europeiska kommissionen skall i slutet av varje kalenderår göra en slutlig sammanställning över avgifter för
fiskeåret för notfartyg för tonfiske och fartyg för fiske med flytlinor på grundval av fartygsägarnas fångstnoteringar
som bekräftats av vetenskapliga institut som är behöriga att verifiera fångststatistik, t.ex. IRD (Office for Research
and Development), IFREMER (Institut Français de Recherche et d'Exploitation de la Mer), IEO (det spanska
oceanografiska institutet), IPIMAR (Instituto Nacional das Pescas e do Mar) och de internationella fiskeriorganisationer i Indiska oceanen som utses av Mauritius fiskerimyndighet.
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Sammanställningen skall överlämnas till de mauritiska myndigheterna senast den 15 mars det påföljande året. De
mauritiska myndigheterna skall ta ställning inom 30 dagar efter denna anmälan. Sammanställningen skall därefter
överlämnas till fartygsägarna.
Fartygsägarna skall fullgöra sina ekonomiska förpliktelser inom 30 dagar efter det att de har mottagit sammanställningen.
Om avgiftsbeloppet för de faktiska fiskeinsatserna är lägre än förskottsbetalningen skall fartygsägaren inte kunna
kräva tillbaka motsvarande innestående belopp.
3. Omlastning
Fartyg får efter eget skön lasta om sina fångster i Mauritius.
Alla omlastningar som sker i mauritiska hamnar skall anmälas till de mauritiska myndigheterna 48 timmar i förväg.
4. Fångstdeklarationer
Fartyg som enligt avtalet har rätt att fiska i Mauritius vatten skall meddela den mauritiska myndigheten sin fångststatistik, och sända en kopia till Europeiska kommissionens delegation i Mauritius, enligt följande förfarande:
Notfartyg för tonfiske skall föra fiskeloggbok enligt förlagan i tillägg 2. Fartyg för fiske med flytlinor skall föra
fiskeloggbok enligt förlagan i tillägg 3. Fartyg som bedriver fiske med linor skall föra fiskeloggbok enligt förlagan i
tillägg 4.
Fiskeloggböckerna skall föras läsligt och skall undertecknas av fartygets befälhavare eller av representanten för
fartygsägarens sammanslutning. De skall dessutom föras av alla fartyg som har fått licens, även om de inte har fiskat.
Fiskeloggböckerna skall översändas till Mauritius myndigheter senast 45 dagar efter varje fiskeresa.
5. Information
Fartyg över 50 BRT skall, senast en (1) timme innan de passerar in på eller lämnar mauritiskt vatten, samt var tredje
dag vid fiske i Mauritius vatten, rapportera sin position och fångstvolymen ombord till en radiostation (namn,
radioanrop och frekvens skall anges i licensen) eller per fax (nr 230-208-19 29) eller per e-post (fish@intnet.mu).
6. Observatörer
Varje fartyg över 50 BRT skall på begäran av de mauritiska myndigheterna ta ombord en observatör utsedd av dessa
myndigheter. Observatören skall ha tillgång till all utrustning som krävs för han/hon skall kunna utföra sina uppgifter, bland annat tillgång till utrymmen och dokument. Observatören får inte stanna ombord längre tid än vad som
krävs för att uppgifterna skall kunna utföras. Observatören skall behandlas som befäl under tiden ombord.
Observatören skall få lämplig mat och inkvartering under sin vistelse ombord. Observatörens lön och sociala avgifter
skall betalas av de behöriga mauritiska myndigheterna.
Hamnen för ombordstigning och även de villkor som skall gälla för ombordstigningen och vistelsen ombord skall
fastställas genom överenskommelse mellan fartygsägaren eller dennes representant och Mauritius myndigheter.
Om ett fartyg med en mauritisk observatör ombord lämnar Mauritius vatten, kommer alla åtgärder att vidtas för att
se till att observatören återvänder till Mauritius så snart som möjligt, på fartygsägarens bekostnad.
Fartygsägaren skall via sin representant till den mauritiska regeringen betala 14 euro för varje dag som observatören
tillbringar ombord på ett fartyg i den mauritiska fiskezonen.
Ombord skall observatören
— observera fartygens fiskeverksamhet,
— kontrollera fartygens position vid fiske,
— upprätta en förteckning över de fiskeredskap som används,
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— kontrollera fångstuppgifterna i fiskeloggboken för Mauritius fiskezon,
— utarbeta en verksamhetsrapport som skall överlämnas till de mauritiska myndigheterna.
Observatören skall under sin vistelse på fartyget
— vidta alla lämpliga åtgärder för att hans ombordstigning och vistelse ombord på fartyget inte skall avbryta eller
hindra fisket,
— respektera egendom och utrustning ombord samt sekretessen för alla de handlingar som tillhör fartyget.
7. Kontroll
Fartygen skall också tillåta att andra mauritiska tjänstemän med ansvar för kontroll och övervakning går ombord och
bistå dem när de fullgör sina uppgifter.
8. Anställning av sjöfolk
Tio (10) mauritiska sjömän skall mönstras på av EG-flottan.
För lokalt sjöfolk som mönstras på EG-fartyg skall ett anställningskontrakt upprättas mellan fartygsägaren eller
dennes representant och sjömannen och/eller dennes fackförbund eller dennes representant i förening med Mauritius
behöriga myndigheter. I dessa kontrakt skall garantier ges för att sjömännen tillgodogörs sina sociala förmåner,
inklusive liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkring. Lönevillkoren för de lokalt anställda besättningsmedlemmarna får inte
vara sämre än de som tillämpas för lokala besättningar och i varje fall inte sämre än ILO:s normer.
Ett exemplar av kontraktet skall överlämnas till var och en av de avtalsslutande parterna och till de mauritiska
myndigheterna.
Om anställningskontraktet upprättas med en fartygsägares representant skall fartygsägarens namn och fartygets
flaggstat anges i det.
Fartygsägaren skall garantera att de lokalt påmönstrade besättningsmedlemmarnas levnads- och arbetsvillkor ombord
liknar dem som gäller för besättningsmedlemmar från EG.
I de fall de inte tas ombord skall fartygsägaren betala ett engångsbelopp som motsvarar lönen för de besättningsmedlemmar som inte tagits ombord för den tid som fiskeresan i de mauritiska vattnen varar. Om fiskeresan pågår
kortare tid än en månad skall fartygsägaren betala ett belopp som motsvarar en månads lön.
9. Fiskezoner
För att undvika att Mauritius småskaliga fiske påverkas negativt skall fiske med notfartyg för tonfiske och fartyg för
fiske med flytlinor inte tillåtas inom ett avstånd av femton (15) sjömil från baslinjen och inte heller inom en radie av
tre (3) sjömil från de anordningar som samlar fisk (FAD) som har placerats ut av Mauritius och vars position har
meddelats fartygsägarnas representanter eller ombud.
Fartyg som bedriver fiske med linor har endast tillåtelse att fiska i sina traditionella områden, nämligen Soudan Bank
och East Soudan Bank.
10. Leverans till produktion av tonfiskkonserver
Gemenskapens tonfiskefartyg skall bemöda sig om att sälja en del av sin fångst till Mauritius tonfiskkonservindustri
till ett pris som skall fastställas i det gemensamma avtalet mellan gemenskapens fartygsägare och ägarna till den
mauritiska tonfiskkonservindustrin.
11. Påföljder
Oberoende av eventuella påföljder som föreskrivs i mauritisk lagstiftning kan underlåtenhet att iaktta något av
villkoren i protokollet och i den här bilagan eller varje relevant mauritisk lagbestämmelse få till följd indragning,
återkallande eller utebliven förnyelse av fiskelicenserna för fartyget i fråga. Innan någon av dessa påföljder tillämpas
skall de mauritiska myndigheterna vederbörligen beakta hur allvarlig underlåtelsen är och tillämpa proportionalitetsprincipen. Indragning eller återkallande av licensen utgör ett fall av force majeure i den bemärkelse som anges i punkt
1 b i avsnittet om formkrav på ansökan och utfärdande av licenser ovan.
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Europeiska kommissionens delegation och fartygsägarens representant på Mauritius skall skriftligen underrättas inom
24 timmar efter det att ett beslut har fattats om indragning, återkallande eller utebliven förnyelse av licensen med en
kortfattad rapport om tillämpliga fakta.
12. Förfarande vid bordning
1. Överföring av uppgifter
Om ett fartyg som för en medlemsstats flagg och bedriver fiske enligt avtalet bordas i Mauritius fiskezon skall den
mauritiska fiskerimyndigheten inom 48 timmar efter bordningen skriftligen underrätta Europeiska kommissionens
delegation i Mauritius och flaggstaten och överlämna en kortfattad redogörelse för omständigheterna kring och
anledningen till bordningen. Delegationen och flaggstaten skall hållas informerade om eventuella inledda förfaranden eller sanktioner.
2. Regler för bordning
I enlighet med fiskelagstiftningen och relevanta förordningar, får överträdelser av reglerna regleras
a) genom förlikning, i vilket fall bötesbeloppet skall fastställas i enlighet med mauritisk lagstiftning om minimioch maximibelopp, eller
b) om förlikning inte är möjlig, genom rättsliga förfaranden i enlighet med mauritisk lag.
3. Fartyget skall släppas och dess besättning ges tillstånd att lämna hamnområdet
a) så snart som de förpliktelser som följer av förlikningsförfarandet har fullgjorts genom uppvisande av kvitto på
betalningen, eller
b) mot uppvisande av bevis på att en bankgaranti har ställts i väntan på att det rättsliga förfarandet slutförs.
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Tillägg 1
ANSÖKAN OM LICENS FÖR UTLÄNDSKT FISKEFARTYG
Sökandens namn: ..................................................................................................................................................................................................
Sökandens adress: .................................................................................................................................................................................................
Namn och adress för fartygens befraktare om annan än ovan: ...........................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
Namn och adress för representant i Mauritius: ..........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
Fartygets namn: .....................................................................................................................................................................................................
Fartygstyp: ...............................................................................................................................................................................................................
Registreringsland: ...................................................................................................................................................................................................
Hamn och registreringsnummer: ......................................................................................................................................................................
Fiskefartygets distriktsbeteckning: .....................................................................................................................................................................
Radioanropssignal och frekvens: ......................................................................................................................................................................
Fartygets faxnummer: ...........................................................................................................................................................................................
Fartygets längd: ......................................................................................................................................................................................................
Fartygets bredd: ......................................................................................................................................................................................................
Maskintyp och maskinstyrka: ............................................................................................................................................................................
Fartygets bruttoregisterton: .................................................................................................................................................................................
Fartygets nettoregisterton: ...................................................................................................................................................................................
Minsta antal besättningsmän: ............................................................................................................................................................................
Typ av fiske: ...........................................................................................................................................................................................................
Föreslagna målarter: ..............................................................................................................................................................................................
Begärd giltighetsperiod: .......................................................................................................................................................................................
Jag intygar att ovanstående uppgifter är korrekta.
Datum: .......................................................................................... Namnteckning: ..........................................................................................
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Tillägg 3
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Fiskezon

SUMMA

Latitud

Antal
timmar

Antal
fisketimmar

Arter

Landningshamn:

Fiskemetod:

Månad

År

Summa

SV

1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
12/
13/
14/
15/
16/
17/
18/
19/
20/
21/
22/
23/
24/
25/
26/
27/
28/
29/
30/
31/

Longitud

Bruttotonnage:

Flaggstat:

Datum

Maskinstyrka:

Fartygets namn:

FISKE MED LINOR

Tillägg 4
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2004/2004
av den 23 november 2004
om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och
grönsaker
dukter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(2)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

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 pro-

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena
vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till
denna förordning.

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 24 november 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 23 november 2004.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och
landsbygdsutveckling

(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 23 november 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för
bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker
(EUR/100 kg)
KN-nr

Kod för tredjeland (1)

0702 00 00

052
070
204
999

119,4
62,9
92,3
91,5

0707 00 05

052
204
999

104,6
41,8
73,2

0709 90 70

052
204
999

100,2
92,7
96,5

0805 20 10

204
999

58,7
58,7

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

052
624
999

73,2
79,4
76,3

0805 50 10

052
388
524
528
999

47,2
49,8
65,7
21,1
46,0

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388
400
404
720
800
999

139,3
80,8
103,4
67,1
194,4
117,0

0808 20 50

720
999

69,7
69,7

Schablonvärde vid import

(1) Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11). Koden ”999”
betecknar ”övriga ursprung”.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2005/2004
av den 23 november 2004
om utfärdande av importlicenser för vitlök för tremånadersperioden den 1 december 2004 till den
28 februari 2005
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28
oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker (1),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr
565/2002 av den 2 april 2002 om förvaltningsbestämmelser
för tullkvoter och om införande av ett system med ursprungsintyg för vitlök som importeras från tredje land (2), särskilt artikel 8.2 i denna, och
av följande skäl:
(1)

De kvantiteter som omfattas av licensansökningar som
traditionella importörer lämnat in den 17, 18 och 19
november 2004, i enlighet med artikel 5.2 i förordning
(EG) nr 565/2002, överskrider de tillgängliga kvantiteterna för produkter med ursprung i Argentina.

(2)

Det bör därför beslutas i vilken utsträckning de licensansökningar som skickats in till kommissionen den 22
november 2004 kan beviljas och fram till vilka datum

utfärdande av licenser, beroende på importörkategori och
produkternas ursprung, bör stoppas.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De ansökningar om importlicenser som lämnats in i enlighet
med artikel 3.1 i förordning (EG) nr 565/2002 den 17, 18 och
19 november 2004 och som insänts till kommissionen den
22 november 2004 skall beviljas den procentuella andel av de
begärda kvantiteterna som anges i bilaga I till denna förordning.
Artikel 2
För den kategori importör och det ursprung som berörs skall de
ansökningar om importlicenser enligt artikel 3.1 i förordning
(EG) nr 565/2002 som avser tremånadersperioden den 1 december 2004 till den 28 februari 2005 och som lämnats in
efter den 19 november 2004 och före det datum som anges i
bilaga II till denna förordning avslås.
Artikel 3
Denna förordning träder i kraft den 24 november 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 23 november 2004.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och
landsbygdsutveckling

(1) EGT L 297, 21.11.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 47/2003 (EGT L 7, 11.1.2003, s.
64).
(2) EGT L 86, 3.4.2002, s. 11. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 537/2004 (EUT L 86, 24.3.2004, s. 9).
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BILAGA I

Procentsatser för tilldelning
Produkternas ursprung
Kina

Andra tredje länder än
Kina och Argentina

Argentina

— traditionella importörer
(artikel 2 c i förordning (EG) nr
565/2002)

—

—

52,212

— nya importörer
(artikel 2 e i förordning (EG) nr
565/2002)

—

—

—

”X”: För detta ursprung beviljas inga kvoter för den aktuella tremånadersperioden.
”—”: Ingen ansökan har överlämnats till kommissionen.

BILAGA II

Datum
Produkternas ursprung

Kina

Andra tredje länder än
Kina och Argentina

Argentina

— traditionella importörer
(artikel 2 c i förordning (EG) nr
565/2002)

28.2.2005

—

28.2.2005

— nya importörer
(artikel 2 e i förordning (EG) nr
565/2002)

28.2.2005

3.1.2004

28.2.2005
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II
(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION
av den 4 oktober 2004
om tekniska riktlinjer för provtagning och detektion av genetiskt modifierade organismer och
råvaror framställda av genetiskt modifierade organismer som utgör eller ingår i produkter, inom
ramen för förordning (EG) nr 1830/2003
(Text av betydelse för EES)

(2004/787/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION UTFÄRDAR DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 211 andra
strecksatsen i detta, och

av följande skäl:

(1)

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 av den 22 september 2003
om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och
foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade organismer och om ändring av direktiv
2001/18/EG (1), upprättas ett system för företagares vidarebefordran och bevarande av information i
varje steg av utsläppandet på marknaden av produkter som innehåller eller består av genetiskt
modifierade organismer (GMO), eller livsmedel och foder som är framställda av GMO. Det krävs
dock inte att företagare genomför provtagning och provning av produkter i varje steg av utsläppandet
på marknaden, för att påvisa eventuell förekomst av GMO eller råvaror som framställts av GMO.

(2)

Enligt artikel 9.1 i förordning (EG) nr 1830/2003 skall dock medlemsstaterna se till att inspektioner
och, där så är lämpligt, andra kontrollåtgärder, till exempel provtagning och provning (kvalitativ och
kvantitativ), genomförs för att säkerställa att förordningen följs.

(3)

I syfte att underlätta ett samordnat tillvägagångssätt för dessa inspektioner och kontrollåtgärder skall
det, enligt artikel 9.2 i förordning (EG) nr 1830/2003, fastställas tekniska riktlinjer för provtagning
och provning, i produkter, av GMO och livsmedels- och foderråvaror som framställts av GMO.

(4)

Dessa riktlinjer bör omfatta produkter som har fått tillstånd att släppas ut på marknaden, utan att det
påverkar tillämpningen av artikel 4.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG (2), när
det gäller GMO som inte är tillåtna i Europeiska unionen.

(1) EUT L 268, 18.10.2003, s. 24.
(2) EGT L 106, 17.4.2001, s. 1. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 1830/2003.
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(5)

Provtagning och detektion bör göras med hjälp av tillförlitliga vetenskapliga och statistiska protokoll
för att nå en lämplig konfidensnivå för detektion av GMO eller råvaror som framställts av GMO.

(6)

Vid utarbetandet av riktlinjerna har samråd skett med den kommitté som inrättats enligt artikel 30 i
direktiv 2001/18/EG och hänsyn har tagits till det arbete som bedrivits av nationella behöriga
myndigheter, Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa samt gemenskapens referenslaboratorium.

(7)

Där partier av icke genetiskt modifierat utsäde eller annat förökningsmaterial måste uppfylla normer
avseende oavsiktlig eller tekniskt oundviklig förekomst av genetiskt modifierat utsäde eller annat
förökningsmaterial, bör ett rättsligt bindande protokoll för provtagning och provning av förekomsten
av genetiskt modifierat utsäde eller annat förökningsmaterial utarbetas inom ramen för den särskilda
lagstiftningen om utsäde eller annat förökningsmaterial. Grundvillkoren i det protokollet bör, där så
är lämpligt, även tjäna som grund för provtagning och provning av andra genetiskt modifierade
grödor som inte omfattas av ovannämnda lagstiftning.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS FÖLJANDE.

I. ALLMÄNNA PRINCIPER

1.

För att uppfylla de krav som fastställs i artikel 9.1 i förordning (EG) nr 1830/2003 bör medlemsstaterna beakta

a) företagarnas tidigare efterlevnad av tillämplig lagstiftning,

b) tillförlitligheten när det gäller eventuella kontroller som företagarna redan gjort,

c) situationer där det misstänks att kraven inte uppfyllts,

d) användning av metoder som står i proportion till de specifika målen, framför allt mot bakgrund
av tidigare erfarenhet, och

e) graden av heterogenitet och var i leveranskedjan som provningen utförs.

2.

Officiella kontroller bör göras utan förvarning, utom i de fall där det är nödvändigt att på förhand
underrätta företagarna.

3.

Officiella kontroller bör göras i alla skeden av produktion, bearbetning, lagring och distribution av
produkter som innehåller eller kan innehålla GMO eller livsmedel och foder som framställts av GMO,
inklusive vid importstället (1).

(1) Enligt artikel 9.3 i förordning (EG) nr 1830/2003 skall tillgänglig relevant information om GMO som inte är tillåtna i
EU samlas i ett centralt register.
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4.

Vid de officiella kontrollerna bör det inte göras någon åtskillnad mellan produkter som är avsedda för
export utanför gemenskapen och produkter som är avsedda att släppas ut på marknaden i gemenskapen.

5.

Företagare vars produkter är föremål för provtagning och analys bör ha rätt att begära ytterligare ett
utlåtande. Officiella kontrollorgan bör ta fram ett tillräckligt antal kontrollprov för kontrollåtgärder
och referens för att garantera företagarnas möjlighet att överklaga och begära ytterligare ett utlåtande,
i enlighet med nationell lagstiftning.

6.

Andra provningsmetoder än de som rekommenderas i dessa riktlinjer får användas.

7.

Andra provningsmetoder än de som rekommenderas i dessa riktlinjer får användas, under förutsättning att dessa metoder godkänns av gemenskapens referenslaboratorium, inrättat i enlighet med
förordning (EG) nr 1829/2003.

8.

Medlemsstaterna bör se till att det görs officiella kontroller, så att målen i förordning (EG)
nr 1830/2003 uppnås. Detta får emellertid inte påverka de specifika kraven i EU:s lagstiftning om
livsmedels- och foderkontroll och andra kontroller, särskilt direktiv 95/53/EG om fastställande av
principerna för organisationen av officiell kontroll på djurfoderområdet, direktiv 70/373/EEG om
införande av gemenskapsmetoder för provtagning och analys vid den officiella foderkontrollen,
direktiv 89/397/EEG om offentlig kontroll av livsmedel och direktiv 93/99/EEG om ytterligare
åtgärder för offentlig kontroll av livsmedel.

II. DEFINITIONER

a)

Parti: särskild och specificerad mängd råvara.

I följande definitioner beaktas den råvarutyp som utgör ett parti, och att de överensstämmer med
ISTA:s bestämmelser, med ISO 6644 och 13690 samt med FAO (internationella standarder för
fytosanitära åtgärder):

Utsädesparti: specificerad mängd av utsäde som är fysiskt identifierbar och enhetlig och som inte
överskrider den högsta partistorleken i enlighet med utsädesdirektiven och som utgör en hel eller
en del av en försändelse.

Parti av annat förökningsmaterial: ett antal enheter av en enskild produkt som kan identifieras genom
sin enhetliga sammansättning och sitt enhetliga ursprung etc., som inte överskrider den högsta
partistorleken i enlighet med lagstiftningen och som utgör en hel eller en del av en försändelse.

Parti av livsmedel och foder: mängd produkter som skickas och mottas samtidigt och som omfattas av
ett särskilt avtal eller transportdokument.

b)

Delprov: liten mängd produkt av en given storlek som tagits från varje enskild provtagningspunkt i
partiet genom partiets hela djup (provtagning i bulk) eller från produktflödet under en angiven
tidslängd (provtagning av produkter i ett flöde).

c)

Arkiverat delprov: ett delprov som arkiveras under en särskild period för ytterligare analys.
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d)

Bulkprov: mängd produkt som erhållits genom att kombinera och blanda de delprov som tagits från
ett särskilt parti.

e)

Laboratorieprov: mängd produkt som tagits från det bulkprov som är avsett för laboratoriekontroller
och laboratorieprovning.

f)

Analysprov: homogeniserat laboratorieprov, bestående av antingen hela laboratorieprovet eller en representativ del av det.

g)

Kontrollprov: ett prov som sparas under en viss tid för kontrollåtgärder och referens.

h)

Andel genetiskt modifierat DNA: andelen kopior (uttryckt i procent) av genetiskt modifierat DNA i
förhållande till antalet kopior av artspecifikt mål-DNA, beräknad på det haploida genomet.

III. PRINCIPER FÖR PROVTAGNINGSPROTOKOLL

1.

Medlemsstaterna bör ta hänsyn till riktlinjerna för provtagningsprotokoll för produkter som består av,
innehåller eller är framställda av GMO när de inspekterar och kontrollerar om företagarna uppfyller
kraven i artiklarna 4 och 5 i förordning (EG) nr 1830/2003.

2.

Gemenskapens referenslaboratorium, som upprättats enligt förordning (EG) nr 1829/2003, och de
laboratorier som medlemsstaterna utsett till det europeiska nätverket av GMO-laboratorier (ENGL),
kommer att ge ytterligare riktlinjer och stöd när det gäller de provtagningsmetoder som omfattas av
denna rekommendation.

3.

Harmoniserade provtagningsförfaranden bör användas vid bedömningar av förekomsten av GMO.
Dessa förfaranden bör tillämpas på partier av utsäde och annat förökningsmaterial, livsmedel, foder
och jordbruksprodukter.

4.

Följande provtagningsförfaranden definieras för att garantera att de prov som tas och analyseras är
representativa för de olika typerna av produkter som skall undersökas. Provtagningsprotokoll för att
finna genetiskt modifierat utsäde och annat förökningsmaterial i utsädespartier bör tas fram enligt den
särskilda lagstiftningen om utsäde och annat förökningsmaterial, medan provtagningsstrategier för
bulkprodukter, livsmedel och foder behandlas i de separata avsnitten om produktspecifika egenskaper.

IV. PROVTAGNINGSPROTOKOLL

1.

Provtagning av partier av utsäde och annat förökningsmaterial
I detta avsnitt behandlas hur man detekterar förekomst av genetiskt modifierat utsäde eller annat
förökningsmaterial i utsädespartier eller annat förökningsmaterial av icke genetiskt modifierade sorter
eller kloner och av genetiskt modifierat utsäde eller annat förökningsmaterial som utgörs av en annan
transformationshändelse än den som anges för ett parti utsäde eller annat förökningsmaterial av en
genetiskt modifierad sort eller klon.
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Proven skall tas i enlighet med vedertagna internationella metoder och, i förekommande fall, från
sådana partistorlekar som fastställs i rådets direktiv 66/401/EEG, 66/402/EEG, 68/193/EEG,
92/34/EEG, 98/56/EG, 1999/105/EG, 2002/54/EG, 2002/55/EG, 2002/56/EG och 2002/57/EG.
De allmänna principerna och metoderna för provtagning av utsäde och annat förökningsmaterial
bör överensstämma med ISTA:s (International Seed Testing Association) bestämmelser och ISTA:s
handbok om provtagning av utsäde (ISTA Handbook on Seed Sampling).

De provtagnings- och provningsmetoder som skall användas för utsäde eller annat förökningsmaterial bör uppfylla de krav som anges i den särskilda lagstiftningen för utsäde och annat förökningsmaterial när det gäller statistiska risker. Kvalitetsnivån för partier med utsäde eller annat förökningsmaterial och den därmed förknippade statistiska osäkerheten fastställs i förhållande till tröskelvärdena
för GMO och avser andelen kopior (uttryckt i procent) av genetiskt modifierat DNA i förhållande till
antalet kopior av artspecifikt mål-DNA, beräknad på det haploida genomet.

2.

Provtagning av jordbruksprodukter i bulk
Provtagningsprotokollet grundas på ett tvåstegsförfarande som gör det möjligt, när så krävs, att
uppskatta förekomsten av GMO, liksom den därmed förknippade osäkerheten, uttryckt som standardavvikelse, utan att det krävs något antagande avseende de genetiskt modifierade organismernas
eventuella heterogenitet.

För att det ska gå att uppskatta standardavvikelsen bör ett bulkprov först framställas och det
analysprov som tas ur detta därefter analyseras för att se om det förekommer genetiskt modifierade
råvaror. När analysresultatet ligger nära det fastställda tröskelvärdet (± 50 % av värdet) rekommenderas att analysen av de arkiverade delproven används som en måttstock för den därmed förknippade
osäkerheten.

Följande dokument skall tas i beaktande:

a) ISO-standard 6644 (2002).

b) ISO-standard 13690 (1999).

c) ISO-standard 5725 (1994).

d) ISO-standard 2859 (1985).

e) ISO-standard 542 (1990).

2.1

Protokoll för provtagning på partier av jordbruksprodukter i bulk
Det rekommenderas att prov av bulkprodukter (spannmål, oljeväxter) tas i enlighet med de allmänna
principer och metoder som beskrivs i ISO-standarderna 6644 och 13690. När det gäller produkter i
ett flöde bör provtagningsperioden vara den totala flödestiden/det totala antalet delprov, i enlighet
med ISO-standard 6644. När det gäller provtagning i bulk, bör delprov samlas in vid specifika
provtagningspunkter. Dessa provtagningspunkter bör fördelas jämnt över partiets volym, i enlighet
med de principer som beskrivs i ISO 13690.

Antalet delprov eller provtagningspunkter (där delproven tas för att skapa bulkprov och arkiverade
delprov) definieras med hänsyn till partiernas storlek enligt följande:
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Partistorlek (ton)
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Bulkprovsstorlek (kg)

Antal delprov

≤ 50

5

10

100

10

20

250

25

50

≥ 500

50

100

För partier mellan 50 och 500 ton bör bulkprovet utgöra 0,01 % av den totala storleken på partiet.
För partier som är mindre än 50 ton, bör storleken på bulkprovet vara 5 kg. För partier som är
större än 500 ton bör bulkprovet vara 50 kg. För varje provtagningsintervall (systematisk provtagning) eller provtagningspunkt (provtagning i bulk) tas ett delprov på 1 kg som delas upp i två delar
på vardera 0,5 kg. Det ena används för att framställa bulkprovet och det andra som ett arkiverat
delprov.

Provtagning av råvaror som är större än sädeskorn (exempelvis frukter, rhizom, potatis) bör utföras i
enlighet med ISO-standard 2859. Provtagning av oljeväxter bör utföras i enlighet med ISO-standard
542.

2.2

Protokoll för provberedning
Det rekommenderas ett protokoll i flera steg för att minimera kostnaderna och maximera den
statistiska tillförlitligheten med hänsyn till på förhand fastställda acceptansnivåer.

De delprov som samlats in enligt avsnitt 2.1 läggs först ihop och blandas grundligt i enlighet med de
förfaranden som anges i ISO-standarderna 13690 och 6644, så att de bildar ett bulkprov.

Bulkprovet används för att skapa ett analysprov i enlighet med de förfaranden som anges i ISOstandarderna 13690 och 6644 och analyseras för att påvisa förekomst av GMO i enlighet med de
”analysprotokoll/provningsmetoder” som avses i avsnitt V. Om analysresultatet ligger nära det fastställda tröskelvärdet (± 50 % av värdet) kan en bedömning av osäkerhetsfaktorn vara nödvändig
(protokoll för att bedöma denna osäkerhet finns i avsnitt 2.3).

2.3

Protokoll för bedömning av osäkerhet
Om det finns 20 eller färre arkiverade delprov, vilket kan vara fallet för mindre partier, analyseras alla
prov enskilt och ett beslut avseende märkningen måste fattas.

Om det finns fler än 20 arkiverade delprov väljs 20 prov ut slumpvis och analyseras enskilt med
avseende på förekomst av GMO. Analysresultaten av dessa 20 prov används för att bedöma partiets
GMO-halt och den osäkerhet som gäller för resultaten, uttryckt som standardavvikelse. Om den
osäkerhet som gäller för analysen av de 20 proven är godtagbar krävs inga ytterligare analyser av
de återstående arkiverade delproven. Om däremot osäkerhetsnivån inte är godtagbar bör kompletterande analyser av de återstående arkiverade delproven genomföras.

Antalet kompletterande prov som skall analyseras fastställs från fall till fall, beroende på den osäkerhetsnivå som beräknats för de ursprungliga 20 proven.
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Den stegvisa analysprocessen bör upphöra när ett eller båda av följande kriterier är uppfyllda:

— Partiets beräknade GMO-halt (genomsnittlig GMO-halt i de analyserade arkiverade delproven)
ligger över eller under det fastställda tröskelvärdet med ± 50 % av dess värde.

— Den osäkerhetsfaktor som gäller för GMO-halten i det undersökta partiet uppnår en acceptabel
nivå (± 50 % av de genomsnittliga analysresultaten).

När alla prov har testats skall ett beslut avseende märkningen fattas.

2.4

Provtagningsprotokoll för partier av livsmedel och foder
För färdigförpackade livsmedel och foder genomförs provtagningen i enlighet med det förfarande
som anges i ISO 2859.

För icke-färdigförpackade livsmedel och foder skall provtagningen genomföras i enlighet med det
protokoll som avses i avsnitt 2.1.

V. ANALYSPROTOKOLL/PROVNINGSMETODER

1.

Gemenskapens referenslaboratorium, som inrättats enligt förordning (EG) nr 1829/2003, och de
laboratorier som medlemsstaterna utsett till ENGL, kommer att ge ytterligare riktlinjer och stöd
när det gäller de provningsmetoder som omfattas av den här rekommendationen.

2.

Laboratoriekrav
Medlemsstaternas laboratorier som genomför analyser i enlighet med den här rekommendationen bör
vara godkända enligt EN ISO/IEC 17025/1999 eller certifierade med en lämplig metod, och bör
regelbundet delta i program för kvalitetsbedömning som utformas eller samordnas av nationellt eller
internationellt erkända laboratorier och/eller av nationella eller internationella organisationer.

Livsmedel som lämnats in för analys i enlighet med denna rekommendation bör överlämnas till
laboratorier som uppfyller kraven i artikel 3 i direktiv 93/99/EEG.

Proven bör analyseras i enlighet med de allmänna kraven på laboratorier och metoder i utkastet till
den europeiska standarden prEN ISO 24276:2002.

3.

Beredning av analysprov
När prov tas är syftet att få ett representativt och homogent laboratorieprov utan att det sker någon
ytterligare kontamination. Medlemsstaterna bör tillämpa utkastet till den europeiska standarden prEN
ISO 24276:2002 och prEN ISO 21571:2002, där strategier fastställs för homogenisering av laboratorieprovet, uttag av arbetsprov ur laboratorieprovet, beredning av arbetsprovet och extraktion av
analysmaterialet.

Utsädesprov bör tas i enlighet med ISTA:s ”International Rules for Seed Testing”. Prov av annat
förökningsmaterial bör tas i enlighet med vedertagna internationella metoder, om sådana metoder
finns.
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Analys
Dagens vetenskapliga kunskapsläge gör det inte möjligt att med hjälp av en enda metod detektera
och kvantifiera alla GMO eller livsmedel och foder som framställts av GMO som godkänts för
utsläppande på marknaden.

Det är troligt att lika tillförlitliga resultat kan uppnås med hjälp av flera olika provningsmetoder.
Dessa kan omfatta en eller flera av följande metoder:

a) Kvalitativa metoder, som kan vara specifika för en viss transformationshändelse, konstruktion
eller ett genetiskt element.

b) Kvantitativa metoder, som kan vara specifika för en viss transformationshändelse, konstruktion
eller ett genetiskt element.

Det kan vara lämpligt att börja med en screeningmetod för att avgöra om GMO förekommer eller ej.
Om man får ett positivt resultat bör särskilda metoder för en genetisk konstruktion och/eller en
transformationshändelse utföras. Om olika GMO med samma genetiska konstruktion finns på marknaden rekommenderas starkt att en transformationshändelsespecifik metod används. Resultaten av
den kvantitativa analysen bör uttryckas som andelen kopior (i procent) av genetiskt modifierat DNA i
förhållande till antalet kopior av artspecifikt mål-DNA, beräknad på det haploida genomet. När så är
möjligt bör laboratorierna använda en metod som validerats enligt internationellt erkända kriterier
(t.ex. ISO 5725/1994 eller IUPAC:s harmoniserade protokoll), och certifierat referensmaterial bör
användas i analysen.

En uppdaterad förteckning över validerade metoder, bland annat validerade metoder som rapporterats
till Codex Alimentarius, finns på Internet (http://biotech.jrc.it).

5.

Avsaknad av validerade detektionsmetoder
Om det inte finns någon validerad metod för att, exempelvis, påvisa GMO, bör medlemsstaternas
laboratorier genomföra en intern validering av metoden enligt internationellt erkända kriterier. Om
det inte finns någon validerad metod för en viss matris rekommenderas att en metod som validerats
för en liknande matris eller liknande råvara väljs från den databas som finns tillgänglig på http://biotech.jrc.it. Innan denna metod antas skall dess prestanda testas på matrisen i fråga.

6.

Uttryck och tolkning av analysresultaten
För kvalitativa metoder är detektionsgränsen (limit of detection – LOD) den lägsta nivån av analysten
som på ett tillförlitligt sätt kan detekteras, givet ett känt antal kopior av den undersökta artens
genom.

För kvantitativa metoder är kvantifieringsgränsen (limit of quantification – LOQ) den lägsta nivån av
analysten som på ett tillförlitligt sätt kan kvantifieras, givet ett känt antal kopior av den undersökta
artens genom. Resultaten av den kvantitativa analysen bör uttryckas som andelen kopior av genetiskt
modifierat DNA i förhållande till antalet kopior av artspecifikt mål-DNA, beräknad på det haploida
genomet. Om en genetiskt modifierad målsekvens ligger under kvantifieringsgränsen (LOQ) skall
resultaten enbart uttryckas kvalitativt.

Det rekommenderas att resultaten tolkas i enlighet med instruktionerna i utkastet till den europeiska
standarden prEN ISO 24276:2002.
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VI. SLUTBESTÄMMELSER

Metoderna för provtagning och detektion, inbegripet tillhörande protokoll och dokument, skall fortsätta att
utvecklas och förbättras, och hänsyn skall tas till alla eventuella förändringar av de trösklar och tröskelvärden som fastställs i artiklarna 12, 24 och 47 i förordning (EG) nr 1829/2003, artikel 21.2 och 21.3 i
direktiv 2001/18/EG samt i annan gemenskapslagstiftning, men också till den rapport som avses i artikel 12
i förordning (EG) nr 1830/2003, om genomförandet av den förordningen samt om tekniska utvecklingar
och nya rön i internationella fora.
Utfärdad i Bryssel den 4 oktober 2004.
På kommissionens vägnar
Margot WALLSTRÖM

Ledamot av kommissionen
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EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

KODIFIERAD VERSION AV EESK:s ARBETSORDNING
(Träder i kraft den 24 oktober 2004)
(2004/788/EG, Euratom)

Denna version är en sammanställning av följande texter:
— Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs arbetsordning, antagen vid plenarsessionen den 17 juli 2002 (EGT
L 268 av den 4 oktober 2002).
— Ändringar som har införts på grund av följande:
1. Ändringar i Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs arbetsordning av den 27 februari 2003.
2. Ändringar i Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs arbetsordning av den 31 mars 2004.
Denna text har redigerats av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs generalsekretariat och innefattar de olika
ändringar som godkänts av EESK:s plenarförsamling. De arbetsordningsbestämmelser som ändrats markeras med en
parentes bredvid artikelnumret, med siffran för motsvarande ändring som redovisas ovan.

INGRESS

1.
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén skall företräda de olika ekonomiska och sociala grupperingarna i det
organiserade civila samhället. Kommittén är ett rådgivande institutionellt organ som inrättades genom Romfördraget 1957.

2.
Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs rådgivande funktion ger ledamöterna, och därmed de organisationer
som de representerar, möjlighet att delta i gemenskapens beslutsprocess. I de ibland diametralt motsatta uppfattningar som
kommer till uttryck, och den dialog som kommittéledamöterna
för, återspeglas inte bara åsikterna hos de traditionella arbetsmarknadsparterna, dvs. arbetsgivarna (grupp I) och arbetstagarna (grupp II), utan även hos alla andra ekonomiska och
sociala intressegrupper som är representerade (grupp III). Denna
sakkunskap, dialog och strävan efter samförstånd kan öka kvaliteten och trovärdigheten i gemenskapens politiska beslut genom att göra det lättare för EU-medborgarna att förstå och
godta dessa beslut och ge dem den insyn som är oumbärlig
för demokratin.

4.
Eftersom Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
är ett forum för såväl diskussion som för rådgivande verksamhet bidrar den till en bättre demokratisk förankring av genomförandet av Europeiska unionen, och även av relationerna med
de ekonomiska och sociala grupperna i tredjeland. Kommittén
deltar också i utvecklingen av en europeisk medvetenhet.

5.
För att utföra sitt uppdrag antog kommittén den 17 juli
2002 följande arbetsordning, i enlighet med artikel 260 andra
stycket i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

AVDELNING I
KOMMITTÉNS ORGANISATION
KAPITEL I

3.
EESK har en speciell funktion bland de europeiska institutionerna: Kommittén är utan jämförelse det främsta organet
när det gäller att representera och debattera det organiserade
civila samhället inom Europeiska unionen.

Kommitténs tillträde
Artikel 1
1.

Kommittén utövar sin verksamhet i perioder om fyra år.
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2.
Kommitténs första sammanträde i början av varje ny mandatperiod vart fjärde år skall sammankallas av kommitténs
äldste ledamot, om möjligt inom en månad efter det att rådet
meddelat ledamöterna att de blivit utnämnda.

Artikel 2
1.
Kommittén skall bestå av följande organ: plenarförsamlingen, presidiet, ordföranden och facksektionerna.

2.
I kommittén finns tre grupper: Deras sammansättning och
roll föreskrivs i artikel 27.

KAPITEL II

Presidiet

24.11.2004

Artikel 4
1.
Under det första sammanträdet, som hålls i enlighet med
artikel 1, skall kommittén under ledning av ålderspresidenten
bland sina ledamöter välja: sin ordförande, sina två vice ordförande, facksektionernas ordförande och andra presidiemedlemmar än gruppordförandena för en tid av två år räknat från
mandatperiodens början.

2.
Under ålderspresidentens ledning kan endast frågor som
rör dessa val diskuteras.

Artikel 5
Det sammanträde där presidiet väljs för mandatperiodens sista
två år skall sammankallas av den avgående ordföranden. Det
skall hållas i början av plenarsessionen den månad då det första
presidiets mandat går ut och under den avgående ordförandens
ledning.

Artikel 3 (2)
1.
I presidiet, som skall ha 37 medlemmar, skall varje medlemsstat vara representerad.

2.

Kommitténs presidium skall bestå av

a) en ordförande, två vice ordförande och 25 medlemmar,
samtliga direktvalda av plenarförsamlingen,

Artikel 6
1.
Kommittén kan bland ledamöterna välja en valberedning
bestående av en företrädare från varje medlemsstat, med uppgift
att ta emot kandidaturerna och lägga fram en lista med kandidater för plenarförsamlingen i enlighet med bestämmelserna i
artikel 3.

2.
Kommittén röstar om en eller flera listor med kandidater
till ordförandeskapet och presidiet i enlighet med bestämmelserna i denna artikel.

b) de tre gruppordförandena, utsedda i enlighet med förfarandena i artikel 27,

c) de sex facksektionsordförandena.

3.
Ordföranden skall väljas i turordning bland de tre gruppernas medlemmar.

4.
Ordföranden och vice ordförandena kan inte bli omvalda
för den tvåårsperiod som följer direkt efter de två år de innehaft
sitt ämbete.

5.
Vice ordförandena skall väljas bland de medlemmar som
representerar en annan ekonomisk och social intressegrupp än
den ordföranden representerar.

6.
Valet av presidiemedlemmar skall återspegla de principer
som fastställs i punkt 1 i denna artikel och bevara den balans
mellan grupperna som skapas i enlighet med artikel 27.

3.
Kommittén skall, eventuellt i flera voteringsomgångar,
välja alla presidiemedlemmar utom gruppordförandena och
facksektionernas ordförande enligt ett röstningsförfarande där
en eller flera namnlistor är föremål för omröstning.

4.
Votering kan endast ske om fullständiga listor med kandidater som uppfyller bestämmelserna i artikel 3. Listorna skall
åtföljas av en deklaration i vilken varje kandidat lämnar sitt
godkännande.

5.
Kandidaterna på den lista som erhåller det största antalet
giltiga röster skall förklaras valda till presidiemedlemmar, förutsatt att denna lista får minst en fjärdedel av rösterna.

6.
Plenarförsamlingen skall därefter med enkel majoritet välja
kommitténs ordförande och vice ordförande bland de presidiemedlemmar som valts i enlighet med artikel 6.3.

7.
Kommittén skall därefter med enkel majoritet välja facksektionernas ordförande.
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8.
Kommittén skall slutligen rösta om presidiet i dess helhet.
Presidiet måste erhålla minst två tredjedelar av de giltiga rösterna.

10.
På grundval av en för detta syfte framtagen rapport skall
presidiet var sjätte månad undersöka vilka åtgärder som vidtagits till följd av de yttranden kommittén avgivit.

Artikel 7

11.
På begäran av en ledamot eller av generalsekreteraren
skall presidiet tolka arbetsordningens bestämmelser och tillämpningsföreskrifter. Presidiets beslut är bindande, med förbehåll för
en möjlighet att överklaga till plenarförsamlingen, som avgör
frågan i sista hand.

En presidiemedlem skall, om han eller hon är förhindrad att
utöva sitt mandat eller i de fall som anges i artikel 70.2, bli
ersatt för återstoden av mandatperioden i enlighet med artikel 6
i denna arbetsordning.

Artikel 8 (2)
1.
Ordföranden skall sammankalla presidiet ex officio eller på
begäran av tio ledamöter.

2.
Ett protokoll skall upprättas vid varje presidiesammanträde
och läggas fram för presidiet för godkännande.

3.

Presidiet skall fastställa sina egna procedurregler.

4.
Presidiet skall fastställa kommitténs organisation och interna arbetsgång och anta arbetsordningens tillämpningsföreskrifter.

5.
Presidiet och ordföranden utövar de befogenheter i fråga
om budget och finanser som fastställs i budgetförordningen och
kommitténs arbetsordning.

6.
Presidiet skall besluta om tillämpningen av bestämmelserna om reskostnadsersättning och traktamenten till ledamöterna och till deras suppleanter som utsetts i enlighet med
artikel 18 och fastställa traktamentsbeloppet för sakkunniga
som tillsatts i enlighet med artikel 23, med beaktande av de
budgetmässiga och finansiella förfarandena.

7.
Presidiet är politiskt ansvarigt för kommitténs allmänna
ledning. Det skall i synnerhet säkerställa att de uppgifter som
tillkommer kommittén, dess organ och dess personal utförs i
överensstämmelse med kommitténs institutionella roll.

12.
I samband med att en ny fyraårig mandatperiod inleds
skall avgående presidium vara ansvarigt för den löpande verksamheten fram till den nytillsatta kommitténs första sammanträde.

Artikel 9
Inom ramen för samarbetet mellan institutionerna kan presidiet
ge ordföranden mandat att sluta samarbetsavtal med Europeiska
unionens institutioner och organ.

Artikel 10 (2)
1.
En ”budgetgrupp” skall tillsättas med uppgift att biträda
presidiet i utövandet av dess befogenheter i fråga om finanser
och budget.

2.
Underställd kommitténs ordförande fungerar en av kommitténs två vice ordförande som ordförande i budgetgruppen.
Budgetgruppen skall ha nio medlemmar som utnämns av presidiet på förslag av grupperna.

3.
I särskilda frågor kan presidiet delegera sin beslutsrätt till
budgetgruppen.

4.
De förslag som budgetgruppen antar enhälligt skall läggas
fram för presidiet för godkännande utan debatt.

5.
Budgetgruppen skall delta i utarbetandet av budgeten och
försäkra sig om att den blir korrekt genomförd.
8.
Presidiet skall ansvara för att de mänskliga, budgetära och
tekniska resurserna används på bästa sätt när kommittén utför
de uppgifter som den tilldelats i fördraget. Presidiet skall bland
annat delta i budgetarbetet och i organisationen av sekretariatet.

9.
Presidiet kan bilda tillfälliga arbetsgrupper av presidiemedlemmar för att behandla alla frågor som faller inom presidiets
kompetensområde. Övriga ledamöter kan också delta i dessa
gruppers arbete såvida inte frågan som diskuteras rör tillsättning
av tjänstemän.

6.
Budgetgruppens ordförande skall delta i förhandlingarna
med budgetmyndigheterna och rapportera om förhandlingarna
till presidiet.

7.
Budgetgruppens uppgifter innefattar en rådgivande funktion gentemot ordföranden, presidiet och kommittén samt en
kontrollfunktion gentemot kommitténs enheter.
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Artikel 10a (2)
1.
En ”kommunikationsgrupp” skall tillsättas med uppgift att
driva kommitténs kommunikationsstrategi och ansvara för uppföljningen av denna strategi.

2.
Underställd kommitténs ordförande fungerar en av kommitténs två vice ordförande som ordförande i kommunikationsgruppen. Kommunikationsgruppen skall ha nio medlemmar
som utnämns av presidiet på förslag av grupperna.

24.11.2004

6.
När ordföranden har blivit vald skall han eller hon inför
plenarförsamlingen presentera sitt arbetsprogram för sin mandatperiod. Han eller hon skall också presentera en resultatöversikt i slutet av sin mandatperiod.

Dessa två dokument kan bli föremål för debatt inom plenarförsamlingen.

Artikel 13 (2)
KAPITEL III

Ordförandeskapet och ordföranden

Kommitténs två vice ordförande fungerar som ordförande för
budgetgruppen och informationsgruppen och är underställda
kommitténs ordförande.

Artikel 11
1.
Ordförandeskapet skall bestå av ordföranden och de två
vice ordförandena.

KAPITEL IV

Facksektioner
Artikel 14

2.
Gruppordförandena skall sammanträda med kommitténs
ordförandeskap för att hjälpa till att förbereda presidiets och
plenarförsamlingens arbete. Om det är nödvändigt eller lämpligt
kan berörda facksektioners ordförande inbjudas att delta i dessa
sammanträden.

3.
Ordförandeskapet skall minst två gånger om året sammanträda med gruppernas och facksektionernas ordförande för att
planera kommitténs arbete.

Artikel 12
1.
Ordföranden skall leda kommitténs arbete i enlighet med
fördragen och bestämmelserna i denna arbetsordning.

2.
Ordföranden skall fortlöpande involvera vice ordförandena
i sin verksamhet; han eller hon kan tilldela dem särskilda uppdrag eller uppgifter som faller inom ordförandens kompetensområde.

3.
Ordföranden kan tilldela generalsekreteraren särskilda tidsbegränsade uppgifter.

4.
Ordföranden representerar kommittén utåt. Ordföranden
kan i vissa fall delegera denna befogenhet till en vice ordförande
eller en ledamot.

5.
Ordföranden skall inför kommittén redogöra för vilka åtgärder som vidtagits å kommitténs vägnar under tiden mellan
plenarsessionerna. Dessa redovisningar skall inte följas av någon
debatt.

1.
Kommittén skall bestå av sex facksektioner. Ytterligare
facksektioner kan dock upprättas efter förslag från presidiet
inom de områden som täcks av fördragen.

2.
Facksektionerna upprättas av kommittén under den första
plenarsessionen i början av varje ny fyraårsperiod.

3.
Förteckningen över facksektionerna och deras kompetensområden kan ses över i samband med varje ny fyraårig mandatperiod.

Artikel 15
1.
Facksektionernas medlemsantal och sammansättning skall
bestämmas av kommittén efter förslag från presidiet.

2.
Med undantag för ordföranden skall varje kommittéledamot också vara medlem av minst en facksektion.

3.
Ingen får vara medlem av fler än två facksektioner, såvida
inte kommitténs presidium beviljar ett undantag för att uppnå
balans mellan medlemsstaterna.

4.
Facksektionens medlemmar tillsätts av kommittén för en
period av två år med möjlighet till förlängning.

5.
En facksektionsmedlem ersätts enligt förfarandet för tillsättning av facksektionsmedlemmar.
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Artikel 16 (2)

KAPITEL V

1.
En facksektions presidium skall väljas för en period av två
år och bestå av tolv medlemmar, inklusive en ordförande och
tre vice ordförande, en från varje grupp.

Underkommittéer och huvudföredragande

2.
Facksektionernas ordförande och övriga medlemmar av
facksektionernas presidium skall väljas av kommittén.

3.
Sektionsordförandena och övriga medlemmar av sektionspresidierna kan bli omvalda.

4.
Vartannat år växlar ordförandeskapet för tre facksektioner
mellan grupperna. En och samma grupp kan inte inneha ordförandeskapet i en facksektion under mer än fyra år i följd.

Artikel 17
1.
Det är facksektionernas uppgift att utarbeta yttranden eller
informationsrapporter om de frågor som remitteras till dem
enligt artikel 32 i denna arbetsordning.

2.
För att behandla en fråga som remitterats till en facksektion kan denna bland sina medlemmar tillsätta en studiegrupp
eller förslagsgrupp eller utse en föredragande utan studiegrupp.
Föredraganden ansvarar för uppföljningen av ett yttrande efter
det att det antagits under en plenarsession och rapporterar till
facksektionen.

Artikel 19 (2)
1.
På presidiets initiativ kan kommittén i särskilda fall tillsätta underkommittéer sammansatta av kommittéledamöter.
Dessa skall utarbeta utkast till yttranden, att föreläggas plenarförsamlingen, i frågor av allmän karaktär eller i frågor som
berör två eller flera facksektioners kompetensområden.

2.
Under perioderna mellan plenarsessionerna kan presidiet
inrätta underkommittéer med förbehåll för plenarförsamlingens
godkännande i efterhand. En underkommitté kan bara inrättas
för en enda fråga. Den upphör att existera så snart plenarförsamlingen röstat om det utkast till yttrande eller den informationsrapport som underkommittén förberett.

3.
När en fråga berör flera facksektioners kompetensområde
skall underkommittén bestå av medlemmar från de berörda
facksektionerna.

4.
De regler som gäller facksektionerna skall tillämpas analogt på underkommittéerna.

Artikel 20
Kommittén kan utnämna en huvudföredragande för varje fråga
som föreläggs den för behandling.

3.
Utnämningen av föredragande, och i förekommande fall
medföredragande, samt sammansättningen av studiegrupper och
förslagsgrupper skall göras på grundval av förslag från grupperna.

KAPITEL VI

Observationsgrupper, hearingar och sakkunniga
4.
Studiegrupperna får inte bli permanenta, utom i särskilda
fall som kräver presidiets tillstånd i förväg med avseende på
innevarande tvåårsperiod.

Artikel 18

Artikel 21
1.
När en fråga på grund av sin art, omfattning eller speciella
inriktning kräver särskild flexibilitet med avseende på arbetsmetoder, förfaranden och arbetsinstrument kan kommittén tillsätta
en observationsgrupp.

1.
En kommittéledamot som inte kan närvara vid arbetet i en
studiegrupp kan låta sig representeras av en suppleant.

2.
Uppgifter om suppleantens namn och titel skall meddelas
kommitténs presidium för godkännande.

3.
Suppleanten har samma funktion i studiegruppen som
den ledamot han eller hon ersätter.

2.
En observationsgrupp tillsätts genom att plenarförsamlingen fastställer ett beslut som presidiet har fattat på grundval
av ett gemensamt förslag från grupperna eller en facksektion.

3.
Vid beslutet om att tillsätta en observationsgrupp skall
gruppens målsättning, organisation, sammansättning, varaktighet och arbetssätt fastställas.
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Artikel 22
Om den fråga som diskuteras är särskilt viktig kan kommitténs
olika organ och andra arbetsstrukturer höra personer som inte
tillhör kommittén. Om dessa personers närvaro medför extrakostnader skall den berörda instansen begära tillstånd i förväg
från kommitténs presidium och lägga fram ett program i vilket
den preciserar de aspekter av frågan där den anser att det krävs
hjälp utifrån.

Artikel 23
Om det visar sig nödvändigt för att förbereda särskilda frågor
kan ordföranden på eget initiativ eller på förslag från grupperna,
facksektionerna eller föredragandena utnämna sakkunniga enligt
de bestämmelser som presidiet antagit i enlighet med artikel
8.6.
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nande organ samt organisationer av ekonomisk och social natur
i det civila samhället i Europeiska unionen och i tredjeland.
2.
Kommittén kan likaså vidta åtgärder för att främja att det
inrättas ekonomiska och sociala råd eller liknande organ i de
länder som ännu inte har några sådana.
Artikel 26
1.
Kommittén kan på förslag från presidiet utnämna delegationer för att upprätthålla förbindelser med de olika ekonomiska
och sociala grupperingarna i det organiserade civila samhället i
länder eller sammanslutningar av länder utanför Europeiska unionen.
2.
Samarbetet mellan kommittén och parterna inom det organiserade civila samhället i kandidatländerna skall ske i form av
gemensamma rådgivande kommittéer, i de fall sådana har inrättats av associeringsråden. Annars skall samarbetet ske i kontaktgrupper.

KAPITEL VII

KAPITEL IX

Rådgivande kommittéer

Grupper och sektorsgrupperingar

Artikel 24 (2)

Artikel 27

1.
Kommittén skall ha möjlighet att inrätta rådgivande kommittéer bestående av kommitténs ledamöter och företrädare för
de delar av det organiserade civila samhället som kommittén
önskar göra delaktiga i sin verksamhet.

1.
Kommittén består av tre grupper av ledamöter som representerar arbetsgivare, arbetstagare samt övriga ekonomiska och
sociala grupperingar i det organiserade civila samhället.

2.
Dessa rådgivande kommittéer tillsätts genom att plenarförsamlingen fastställer ett beslut som presidiet har fattat. I
beslutet om att inrätta en rådgivande kommitté skall dess syfte,
struktur, sammansättning, varaktighet och procedurregler anges.

3.
I enlighet med artikel 24.1 och 24.2 kan ett rådgivande
utskott för industriell omvandling (CCMI) inrättas, bestående av
kommittéledamöter och företrädare för representativa branschorganisationer inom kol- och stålsektorn och för branscher
med anknytning till denna sektor. Ordföranden för detta utskott
skall vara medlem av kommitténs presidium. Ordföranden väljs
bland presidiets medlemmar enligt artikel 3.2 a i denna arbetsordning.

2.
Grupperna skall välja var sin ordförande och vice ordförande. Grupperna skall delta i förberedelserna, organisationen
och samordningen av arbetet inom kommittén och dess organ.
De skall hjälpa till att förse kommittén och dess organ med
information. Varje grupp skall ha ett sekretariat.
3.
Gruppordförandena skall vara medlemmar av presidiet i
enlighet med artikel 3.2 b.
4.
Gruppordförandena skall bistå kommitténs ordförande vid
utformningen av politiken och i förekommande fall vid övervakningen av utgifterna.
5.
Gruppordförandena skall sammanträda med kommitténs
ordförandeskap för att hjälpa till att förbereda presidiets och
plenarförsamlingens arbete.
6.
Grupperna skall ge förslag till plenarförsamlingen inför
valet av facksektionernas ordförande i enlighet med artikel 6.7
och facksektionernas presidier i enlighet med artikel 16.

KAPITEL VIII

Dialog med organisationer inom näringsliv och samhälle i
Europeiska unionen och i tredjeland
Artikel 25
1.
Kommittén kan på presidiets initiativ upprätthålla strukturerade förbindelser med ekonomiska och sociala råd och lik-

7.
Grupperna skall ge förslag om sammansättningen av budgetgruppen som inrättas av kommitténs presidium i enlighet
med artikel 10.1.
8.
Grupperna skall ge förslag om sammansättningen av observationsgrupperna och de rådgivande kommittéer som inrättas
av plenarförsamlingen i enlighet med artiklarna 21 och 24.
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9.
Grupperna skall ge förslag om sammansättningen av delegationerna och de gemensamma rådgivande kommittéer som
inrättas i enlighet med artikel 26.1 och 26.2.

10.
Grupperna skall ge förslag om föredragande och sammansättningen av studiegrupper och förslagsgrupper som utses
eller inrättas av facksektionerna i enlighet med artikel 17.3.

11.
Vid tillämpningen av artikel 27.6 till 27.10 skall grupperna eftersträva en proportionell representation inom kommittén för medlemsstaterna och de olika grupperingarna i näringsliv och samhälle, samt ta hänsyn till kompetensområden och
kriterierna för sund förvaltning.

12.
En ledamot kan på frivillig basis ansluta sig till en av
grupperna, med förbehåll för att gruppmedlemmarna finner att
han eller hon uppfyller förutsättningarna. En ledamot kan bara
vara medlem av en grupp i taget.
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Artikel 30
En begäran om yttrande i enlighet med artikel 29.1 skall riktas
till kommitténs ordförande. Ordföranden skall i samråd med
presidiet organisera kommitténs arbete, med så stor hänsyn
som möjligt till de tidsgränser som fastställts i begäran om
yttrande.

Artikel 31
På presidiets förslag kan kommittén besluta att utarbeta en
informationsrapport för att studera frågor som rör de uppgifter
som ålagts Europeiska unionen.

KAPITEL II

Arbetsorganisation
A. Facksektionernas arbete
Artikel 32 (1)

13.
Generalsekretariatet skall ge ledamöter utan grupptillhörighet den materiella och tekniska hjälp som krävs för att de
skall kunna utöva sitt mandat. För att dessa ledamöter skall få
delta i studiegrupper och andra interna organ krävs ett beslut av
kommitténs ordförande efter samråd med grupperna.

1.
När ett yttrande eller en informationsrapport skall utarbetas skall presidiet, i enlighet med artikel 8.4, utse en facksektion
som svarar för beredningen av ärendet. Då det klart framgår att
ett ämne ligger inom en facksektions kompetensområde skall
ordföranden utse denna sektion och informera presidiet om sitt
beslut.

Artikel 28
1.
Kommitténs ledamöter kan på frivillig basis ingå i sektorsgrupperingar som företräder de olika ekonomiska och sociala
grupperingarna i det organiserade civila samhället i Europeiska
unionen.

2.
En sektorsgruppering kan bestå av medlemmar från kommitténs tre grupper. En ledamot kan bara vara medlem av en
sektorsgruppering i taget.

3.
En sektorsgruppering skall inrättas efter godkännande av
presidiet, som skall informera plenarförsamlingen.

2.
När en facksektion som fått i uppdrag att utarbeta ett
yttrande vill höra rådgivande utskottet för industriell omvandling (CCMI), eller när detta utskott vill yttra sig i en fråga som
en facksektion fått på remiss, kan presidiet tillåta att CCMI
utarbetar ett tilläggsyttrande om en eller flera punkter som är
föremål för begäran om yttrande. Presidiet kan också fatta detta
beslut på eget initiativ. Presidiet skall organisera kommitténs
arbete så att CCMI kan utarbeta sitt yttrande i tillräckligt god
tid för att facksektionen skall hinna beakta det.

Facksektionen blir även i fortsättningen ensam behörig att rapportera inför kommittén, men måste bifoga CCMI:s kompletteringsyttrande till sitt huvudyttrande.

AVDELNING II
KOMMITTÉNS ARBETSGÅNG
KAPITEL I

Rådfrågning av kommittén

3.
Kommitténs ordförande skall informera ordföranden för
den utsedda facksektionen om beslutet och om den tidsgräns
inom vilken arbetet skall utföras.

Artikel 29
1.
Kommittén skall sammankallas av ordföranden för att utarbeta yttranden som begärts av rådet, kommissionen eller Europaparlamentet.

2.
Kommittén kan sammankallas av ordföranden på förslag
från presidiet och med majoriteten av ledamöternas godkännande för att på eget initiativ avge yttranden i alla frågor som
rör de uppgifter som ålagts Europeiska unionen.

4.
Kommitténs ordförande skall informera kommittéledamöterna om remitteringen till facksektionen och om vilket datum
ämnet skall behandlas av plenarförsamlingen.

Artikel 33
Facksektionerna skall inte hålla några gemensamma överläggningar.
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Artikel 34

Artikel 42

Kommitténs ordförande kan i samförstånd med presidiet bemyndiga en facksektion att hålla ett gemensamt sammanträde
med ett utskott från Europaparlamentet eller Regionkommittén
eller med en annan facksektion inom kommittén.

Ordföranden kan i samförstånd med presidiet eller plenarförsamlingen återremittera en fråga till en facksektion när denne
anser att det förfarande som föreskrivs i denna arbetsordning
angående utarbetande av yttranden inte har följts, eller om
denne bedömer att frågan kräver ytterligare behandling.

Artikel 35
Facksektioner till vilka en fråga har remitterats i enlighet med
dessa regler skall sammankallas av sin ordförande.
Artikel 36
1.
Facksektionernas sammanträden skall förberedas av facksektionens ordförande i samråd med sektionens presidium.
2.
Sammanträdena skall ledas av facksektionens ordförande,
eller i dennes frånvaro av en vice ordförande.
Artikel 37
1.
Ett facksektionssammanträde är beslutsmässigt när mer än
hälften av sektionens ordinarie eller representerade medlemmar
är närvarande.

Artikel 43
1.
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 17.2 skall
facksektionernas förberedande arbete i princip utföras inom en
studiegrupp.
2.
Föredraganden skall, i förekommande fall i samarbete med
en eller flera medföredragande och en sakkunnig, studera den
remitterade frågan, sammanställa de olika åsikterna och på
grundval av detta utarbeta ett utkast till yttrande som överlämnas till facksektionens ordförande.
3.

Studiegrupperna skall inte företa omröstningar.
B. Plenarsessionens arbete
Artikel 44

2.
Om beslutsmässighet inte föreligger skall ordföranden avsluta sammanträdet och sammankalla ett nytt sammanträde
som skall hållas inom en tidsgräns ordföranden fastställer,
men under samma dag. Detta sammanträde är beslutsmässigt
oavsett antalet närvarande eller representerade medlemmar.

Plenarförsamlingen, som omfattar alla ledamöter av kommittén,
skall sammanträda i sessioner.
Artikel 45

Artikel 38
Facksektionernas yttranden skall utarbetas med föredragandens,
och i förekommande fall medföredragandens, utkast till yttrande
som grund.
Artikel 39
1.
Facksektionernas yttranden skall bara innehålla de texter
som sektionen antagit i enlighet med förfarandet i artikel 56 i
denna arbetsordning.
2.
Texten till de ändringsförslag som fått avslag skall medfölja som bilaga tillsammans med omröstningsresultatet, om de
fått minst en fjärdedel av de avgivna rösterna.
Artikel 40
En facksektions yttranden skall, tillsammans med de dokument
som i enlighet med artikel 39 medföljer som bilaga, överlämnas
av facksektionens ordförande till kommitténs ordförande, och
därefter skall presidiet lägga fram det för kommittén så snart
som möjligt. Dokumenten skall skickas till kommittéledamöterna i god tid.

1.
Plenarsessionerna skall förberedas av ordföranden i samråd
med presidiet. Presidiet skall sammanträda före varje session,
och eventuellt under en session, för att förbereda arbetet.
2.
Presidiet kan för varje yttrande fastställa en tidsgräns för
den allmänna diskussionen under sessionen.
Artikel 46
1.
Den preliminära dagordning som fastställts av presidiet på
förslag av kommitténs ordförandeskap i samarbete med gruppernas ordförande skickas av kommitténs ordförande till alla
kommittéledamöter och till rådet, kommissionen och Europaparlamentet minst femton dagar före sessionens öppnande.
2.
Den preliminära dagordningen skall föreläggas plenarförsamlingen för godkännande vid varje sessions öppnande. När
väl dagordningen godkänts skall punkterna behandlas under det
sammanträde dagordningen gäller. De dokument som är nödvändiga för kommitténs överläggningar skall skickas till kommitténs ledamöter i enlighet med artikel 40.
Artikel 47

Artikel 41
Ett kortfattat protokoll skall upprättas för varje facksektionssammanträde och underställas facksektionen för godkännande.

1.
Plenarsessionens sammanträden är beslutsmässiga då mer
än hälften av kommittéledamöterna är närvarande eller representerade.
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2.
Är plenarförsamlingen inte beslutsmässig skall ordföranden avsluta sammanträdet och, vid en tid han eller hon finner
lämplig under samma plenarsession, kalla till nytt sammanträde,
och församlingen är då beslutsför oavsett antalet närvarande
eller representerade ledamöter.
Artikel 48
I samband med att dagordningen godkänns skall ordföranden
tillkännage eventuella debattpunkter angående aktuella frågor.
Artikel 49
Den preliminära dagordningen kan ändras av kommittén i syfte
att behandla resolutionsutkast som en eller flera av grupperna
har lämnat in i enlighet med gällande förfarande.
Artikel 50 (2)
1.
Ordföranden öppnar plenarsessionen, leder överläggningarna samt säkerställer att arbetsordningen följs. Han eller hon
biträds av vice ordförandena.
2.
I ordförandens frånvaro leds plenarsessionen av en vice
ordförande. Om även de vice ordförandena är frånvarande
leds plenarsessionen av presidiets äldste medlem.
3.
Kommittén skall grunda sina överläggningar på texter från
de facksektioner som är behöriga att avrapportera till kommittén inom det berörda området.
4.
När en text har antagits av en facksektion utan röster
emot kan presidiet föreslå plenarförsamlingen att omröstning
skall ske utan föregående debatt. Detta förfarande skall användas
om inte minst 25 kommittéledamöter invänder mot detta.
5.
Om ett yttrande inte får majoriteten av plenarförsamlingens röster kan ordföranden med plenarförsamlingens medgivande hänskjuta yttrandet till den ansvariga facksektionen för
ny genomgång, eller utse en huvudföredragande som under
samma eller en annan plenarsession lägger fram ett nytt utkast
till yttrande.
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förslaget samt föredraganden som får yttra sig inför plenarförsamlingen.
6.
Under behandlingen av ett ändringsförslag kan föredraganden muntligen, med förslagsställarens godkännande, lägga
fram ett kompromissförslag som plenarförsamlingen sedan skall
rösta om.
7.
När det gäller ett motyttrande vars syfte är att uttrycka en
helt avvikande uppfattning i förhållande till facksektionens yttrande, skall presidiet, i samråd med facksektionens ordförande
och föredraganden, bedöma huruvida detta motyttrande kan
föreläggas kommittén som det lyder eller om frågan först skall
återremitteras till facksektionen för ytterligare behandling.
8.
Kommitténs ordförande kan, i samråd med den behöriga
facksektionens ordförande och föredraganden, föreslå kommittén att ändringsförslag behandlas på ett sådant sätt att den
slutliga texten förblir logiskt sammanhängande.
Artikel 52 (2)
1.
Ordföranden kan på eget initiativ eller på en ledamots
begäran anmoda kommittén att besluta att begränsa talartiden
och antalet talare, ajournera ett sammanträde eller avsluta en
diskussion. När en diskussion förklarats avslutad kan ingen ledamot få ordet utom i samband med de röstförklaringar som
sker efter en omröstning, och då inom de tidsgränser som
ordföranden fastställt.
2.
En ledamot kan när som helst begära och få förtur på
talarlistan under en debatt för att lägga fram en ordningsfråga.
Artikel 53
1.
Ett protokoll skall utarbetas för varje plenarsession. Detta
protokoll skall föreläggas kommittén för godkännande.
2.
Den slutliga versionen av protokollet skall undertecknas av
kommitténs ordförande och generalsekreterare.
Artikel 54

Artikel 51 (2)
1.
Ändringsförslag skall vara skriftliga och undertecknade av
förslagsställarna. De skall lämnas in till generalsekretariatet före
plenarsessionens öppnande.
2.
I syfte att säkerställa en effektiv arbetsgång för plenarförsamlingen fastslår presidiet villkoren för inlämnande av ändringsförslag.
3.
Kommittén kan dock godkänna att ett ändringsförslag
lämnas in fram till öppnandet av det sammanträde där förslaget
skall diskuteras, på villkor att det är undertecknat av minst 15
ledamöter.
4.
Ändringsförslag skall innehålla en hänvisning till det avsnitt i texten som avses, samt en kortfattad motivering.
5.
I anslutning till ändringsförslagen är det i allmänhet endast
förslagsställaren, en kommittéledamot som opponerar sig mot

1.
Kommitténs yttranden skall innehålla en motiveringsdel,
kommitténs synpunkter på frågan i dess helhet samt en hänvisning till den rättsliga grunden.
2.
Resultatet av omröstningen om yttrandet som helhet skall
anges i yttrandets ingress. Då en omröstning med namnupprop
genomförts skall namnen på de röstande anges.
3.
Om de föreslagna ändringarna avslås av plenarförsamlingen men erhåller minst en fjärdedel av de avgivna rösterna
skall förslagen till ändringar och motiveringarna bifogas yttrandet tillsammans med omröstningsresultatet. Detsamma skall
gälla för motyttranden.
4.
Texten till facksektionsyttranden som avslagits till förmån
för ändringsförslag antagna av plenarförsamlingen skall också
bifogas kommitténs yttrande tillsammans med omröstningsresultatet, förutsatt att facksektionsyttrandet fick stöd av minst en
fjärdedel av de avgivna rösterna.
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5.
När en av kommitténs grupper som bildats i enlighet med
artikel 27 eller en av de sektorsgrupperingar inom det ekonomiska och sociala livet som bildats i enlighet med artikel 28
antar en avvikande men enhetlig ståndpunkt i en fråga som
förelagts plenarförsamlingen för granskning, kan deras ställningstagande sammanfattas i en kort förklaring som bifogas
yttrandet som bilaga, då debatten i frågan avslutats med en
omröstning med namnupprop.
Artikel 55
1.
Yttranden som kommittén antagit och protokoll från
kommitténs plenarsessioner skall överlämnas till Europaparlamentet, rådet och kommissionen.
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Europaparlamentet eller kommissionen, kan förfarandet för
brådskande ärenden användas om ordföranden anser det vara
nödvändigt för att kommittén skall kunna anta sitt yttrande i
tid.

2.
I brådskande frågor på kommitténivå kan ordföranden,
omedelbart och utan att i förväg rådfråga presidiet, företa alla
nödvändiga åtgärder för att möjliggöra kommitténs arbete. Ordföranden skall informera presidiets medlemmar om de åtgärder
som vidtagits.

3.
Åtgärder företagna av ordföranden skall läggas fram för
godkännande under kommitténs nästa plenarsession.

2.
Föredraganden ansvarar för uppföljningen av ett yttrande.
Han eller hon skall bistås av generalsekretariatet.
Artikel 58
AVDELNING III
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
KAPITEL I

Vissa av kommitténs yttranden som ingår i rådets eller kommissionens obligatoriska rådfrågning av kommittén men som
endast kräver ett formellt yttrande från kommittén kan antas
genom skriftligt förfarande efter beslut av presidiet på förslag av
facksektionen.

Röstningsförfarande
Artikel 56
1.
För att en röst skall vara giltig skall den avges ”för”, ”emot”
eller som ”nedlagd röst”.
2.
Utom där denna arbetsordning stadgar annorlunda skall
texter och beslut antas av kommittén och dess organ med en
majoritet av de avgivna rösterna för och emot.
3.
Omröstning skall ske i form av öppen omröstning, namnupprop eller sluten omröstning.
4.
Omröstning om ändringsförslag skall ske genom namnupprop om en fjärdedel av kommittéledamöterna kräver det.
Den slutliga omröstningen om ett yttrande skall också ske genom namnupprop om minst tio kommittéledamöter kräver det.

Artikel 59
1.
När ärendets brådskande karaktär beror på facksektionens
tidsgräns kan facksektionens ordförande med godkännande från
kommitténs ordförande och i samråd med facksektionens presidium organisera arbetet på annat sätt än enligt denna arbetsordning.

2.
Åtgärder företagna av facksektionens ordförande skall läggas fram för godkännande under facksektionens nästa sammanträde.

KAPITEL III

Frånvaro och ställföreträdarskap
Artikel 60

5.
Sluten omröstning skall ske då en majoritet av kommittéledamöterna kräver det.
6.
Om plenarförsamlingens eller facksektionens öppna omröstning eller omröstning med namnupprop ger lika röstetal för
och emot är sammanträdesordförandens röst utslagsgivande.
7.
Att föredraganden antar ett ändringsförslag utgör inte skäl
nog för att inte rösta om ändringsförslaget på vanligt sätt.

1.
En ledamot som är förhindrad att närvara vid ett sammanträde till vilket han eller hon vederbörligen kallats, skall i förväg
meddela berörd ordförande.

2.
När en kommittéledamot är frånvarande från fler än tre på
varandra följande plenarsessioner utan att utse en ställföreträdare och utan giltigt förfall kan ordföranden, efter samråd med
presidiet och efter att ha uppmanat ledamoten att förklara sin
frånvaro, anmoda rådet att upphäva ledamotens mandat.

KAPITEL II

Förfarande vid brådskande ärenden och skriftligt förfarande
Artikel 57
1.
När ärendets brådskande karaktär kan hänföras till en tidsgräns för kommittén att yttra sig om en remiss från rådet,

3.
När en facksektionsmedlem är frånvarande från fler än tre
på varandra följande sammanträden utan att ha utsett en ställföreträdare och utan giltigt förfall kan facksektionens ordförande, efter att ha uppmanat medlemmen att förklara sin frånvaro, anmoda medlemmen att frånträda sin plats i facksektionen
till förmån för en annan medlem.
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Artikel 61
1.
En ledamot av kommittén som är förhindrad att närvara
vid en av kommitténs plenarsessioner eller vid ett facksektionssammanträde kan, efter att ha meddelat berörd ordförande,
skriftligen överlåta sin rösträtt till en annan medlem av kommittén eller av facksektionen.

2.
Ingen medlem kan ha mer än en fullmakt att rösta vid en
plenarsession eller ett facksektionssammanträde.

Artikel 62
1.
En medlem av en facksektion, studiegrupp eller delegation
som är förhindrad att närvara vid ett sammanträde till vilket
han eller hon vederbörligen kallats kan, efter att skriftligen ha
meddelat berörd ordförande, antingen direkt eller genom sitt
gruppsekretariat, låta sig representeras av en annan kommittéledamot.
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3.
Varje unionsmedborgare kan skriftligen vända sig till kommittén på något av de officiella språken och få svar på samma
språk i enlighet med artikel 21 tredje stycket i EG-fördraget.

Artikel 65
1.
Kommitténs plenarsessioner och facksektionernas sammanträden är offentliga.

2.
Efter anmodan från berörda institutioner eller organ, eller
på förslag av presidiet, kan kommittén besluta att vissa förhandlingar som inte rör det rådgivande arbetet förs bakom stängda
dörrar.

3.

Övriga sammanträden är inte offentliga.

Artikel 66
2.
Ställföreträdarens fullmakt gäller endast för det sammanträde för vilket den blivit utfärdad.

1.
De europeiska institutionernas medlemmar kan delta i och
ta till orda under sammanträden i kommittén och dess organ.

3.
När en studiegrupp tillsätts kan en medlem som blivit
utsedd till medlem av studiegruppen begära att få bli ersatt av
en annan ledamot av kommittén. Detta byte skall gälla för en
särskild fråga och för den tid facksektionen arbetar med frågan.
Det kan inte återkallas.

2.
Medlemmar av andra organ och tjänstemän från institutioner och organ kan efter bemyndigande inbjudas att delta i
sammanträden, att ta till orda under dessa eller svara på frågor,
under ledning av sammanträdets ordförande.

KAPITEL IV

KAPITEL V

Offentliggörande och spridning av kommitténs texter

Ledamöternas titel, privilegier, immunitet och mandatvillkor
samt kvestorer

Artikel 63
1.
Kommittén skall offentliggöra sina yttranden i Europeiska
unionens officiella tidning, i enlighet med de bestämmelser som
fastställts av rådet och kommissionen efter rådfrågning av kommitténs presidium.

2.
Namnen på medlemmarna i kommittén, dess presidium
och facksektioner samt förändringar av dessas sammansättning
skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och på
kommitténs webbplats.

Artikel 67
1.
Kommitténs ledamöter bär titeln ”Ledamot av Europeiska
ekonomiska och sociala kommittén”.

2.
Bestämmelserna i kapitel IV artikel 11 i protokollet om
Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier av den 8
april 1965 som bifogas fördraget skall vara tillämpliga på kommitténs ledamöter.

Artikel 68
Artikel 64
1.
Kommittén ansvarar för att beslutsförfarandet är öppet för
insyn i enlighet med bestämmelserna i artikel 1 i Fördraget om
Europeiska unionen.

2.
Generalsekreteraren ansvarar för att nödvändiga åtgärder
vidtas så att allmänheten får tillgång till offentliga dokument.

1.
Ledamöternas mandatvillkor omfattar deras rättigheter och
skyldigheter samt bestämmelser avseende deras verksamhet och
deras kontakter med institutionen och dess olika enheter.

2.
I mandatvillkoren fastställs dessutom de åtgärder som kan
vidtas om arbetsordningen eller ledamöternas mandatvillkor inte
respekteras.
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Artikel 69
På presidiets förslag skall plenarförsamlingen för varje tvåårsperiod välja tre ledamöter utan andra stadigvarande uppdrag i
kommitténs organisation till en kvestorsgrupp som har följande
uppgifter:
a) Att följa upp och övervaka att ledamöternas mandatvillkor
tillämpas på ett riktigt sätt.
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annat, kvarstå i sitt ämbete till det datum då ersättarens mandat
träder i kraft.
7.
I alla de fall som nämns i denna artikels andra stycke
utnämns ersättaren för den återstående mandatperioden.

KAPITEL VII

Kommitténs administration
b) Att utarbeta förslag i syfte att förfina och förbättra dessa
regler.
c) Att försöka ta lämpliga initiativ för att lösa eventuella tveksamheter eller konflikter med anknytning till tillämpningen
av ledamöternas mandatvillkor.
d) Att ansvara för relationerna mellan kommittéledamöterna
och generalsekretariatet i fråga om tillämpningen av ledamöternas mandatvillkor.

KAPITEL VI

Avslutande av ledamöters mandat och omständigheter som är
oförenliga med ett medlemskap i kommittén
Artikel 70
1.
Kommittéledamöternas mandat löper ut vid utgången av
den av rådet fastlagda fyraårsperioden, samtidigt som den nya
kommittén tillträder sitt mandat.
2.
En enskild ledamots mandat upphör vid entledigande, avsättning, dödsfall, force majeure eller vid omständigheter som är
oförenliga med ett medlemskap i kommittén.
3.
Medlemskap i kommittén är oförenligt med medlemskap i
en regering, ett parlament, en av Europeiska gemenskapernas
institutioner, Regionkommittén eller en styrelsepost i Europeiska
investeringsbanken och med aktiv tjänst som tjänsteman eller
annan aktiv anställning inom någon av gemenskapernas institutioner.

Artikel 71
1.
Kommittén skall biträdas av ett generalsekretariat, vilket
leds av en generalsekreterare som i sin tjänsteutövning är underställd presidiets ordförande.
2.
Generalsekreteraren skall delta i presidiets sammanträden,
vid vilka han eller hon har en rådgivande roll samt är protokollförare.
3.
Generalsekreteraren skall avlägga en högtidlig försäkran
inför presidiet att utföra sina uppgifter samvetsgrant och helt
opartiskt.
4.
Generalsekreteraren ansvarar för verkställandet av de beslut som fattats av plenarförsamlingen, presidiet och ordföranden, med stöd av kommitténs arbetsordning, samt avlägger var
tredje månad en skriftlig rapport till ordföranden angående de
åtgärder som vidtagits eller förutses vidtas i syfte att lösa administrations-, organisations- och personalfrågor.
5.
Generalsekreteraren kan delegera sina befogenheter inom
de gränser som bestäms av ordföranden.
6.
På förslag från generalsekreteraren skall presidiet fastställa
generalsekretariatets struktur för att säkerställa att kommittén
och dess organ fungerar på bästa möjliga sätt. Generalsekretariatet skall också bistå ledamöterna i utövandet av deras mandat,
särskilt vad avser organisationen av sammanträden samt utarbetandet av yttranden.
Artikel 72 (2)

4.
Anhållan om entledigande skall göras skriftligt och adresseras till kommitténs ordförande.
5.
Omständigheter som utgör grund för avsked återfinns i
artikel 60.2 i denna arbetsordning. Då rådet beslutar att upphäva ett mandat, skall det påbörja förfarandet för utnämning av
en ersättare till detta mandat.
6.
Vid entledigande, dödsfall, force majeure eller vid omständigheter som är oförenliga med ett medlemskap i kommittén
skall kommitténs ordförande underrätta rådet, som sedan påbörjar förfarandet för nyutnämning. Vid avgång skall den avgående kommittéledamoten, om han eller hon inte meddelar

1.
De befogenheter som enligt Europeiska gemenskapernas
tjänsteföreskrifter tillkommer tillsättningsmyndigheten skall utövas
— vid utnämning av generalsekreterare, av presidiet,
— vid utnämning av tjänstemän i tjänstegrupp AD, lönegrad
16, 15 och 14, av presidiet på förslag av generalsekreteraren, vad avser tillämpning av artiklarna 13, 29, 30, 31, 32,
40, 41, 49, 50, 51 och 78 samt artikel 90.1 i tjänsteföreskrifterna och av ordföranden på förslag av generalsekreteraren vid tillämpning av övriga artiklar i tjänsteföreskrifterna, inklusive artikel 90.2,
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— vid utnämning av tjänstemän i tjänstegrupp AD, lönegrad
13, 12 och 11, av ordföranden på förslag av generalsekreteraren,

1.

— vid utnämning av tjänstemän i övriga lönegrader i tjänstegrupp AD samt i tjänstegrupp AST, av generalsekreteraren.

2.
Sekretariatets personal skall, inom budgetramen, vara tillfälligt anställd. Ordföranden är behörig att ingå anställningsavtal
med sekretariatets personal.

Artikel 73
Ordföranden skall bistås av ett eget sekretariat.

Artikel 74
2.
De befogenheter som i anställningsvillkoren för övriga
anställda inom gemenskapens institutioner tillkommer tillsättningsmyndigheten skall utövas
— vid anställning av tjänstemän i tjänstegrupp AD, lönegrad
16, 15 och 14, av presidiet på förslag av generalsekreteraren, vad avser tillämpning av artiklarna 11, 17, 33 och 48 i
anställningsvillkoren för övriga anställda och av ordföranden
på förslag av generalsekreteraren vid tillämpning av övriga
artiklar i dessa anställningsvillkor,

1.
Före den 1 juni varje år skall generalsekreteraren förelägga
presidiet en preliminär beräkning av inkomster och utgifter för
nästkommande räkenskapsår. Presidiet skall utarbeta beräkningen av inkomster och utgifter och översända denna enligt
bestämmelserna i Europeiska gemenskapernas budgetförordning
inom den i förordningen reglerade tidsfristen.
2.
Kommitténs ordförande ansvarar för genomförandet av
beräkningen av inkomster och utgifter inom ramen för budgetförordningens bestämmelser.
Artikel 75

— vid anställning av tjänstemän i tjänstegrupp AD, lönegrad
13, 12 och 11, av ordföranden på förslag av generalsekreteraren,

Korrespondens till kommittén skall ställas till ordföranden eller
generalsekreteraren.
KAPITEL VIII

— vid anställning av tjänstemän i övriga lönegrader i tjänstegrupp AD samt i tjänstegrupp AST, av generalsekreteraren,

Allmänna bestämmelser
Artikel 76

— vid anställning av särskilda rådgivare, tillfälligt anställda,
kontraktsanställda och lokalt anställda, av generalsekreteraren.

De beteckningar på tjänster och funktioner som används i
denna arbetsordning skall uppfattas som könsneutrala.
Artikel 77

3.
Ordföranden skall utöva de befogenheter som tilldelats
institutionen genom artikel 110 i tjänsteföreskrifterna och ansvara för tillämpningen av tjänsteföreskrifterna och de bestämmelser som avtalats mellan institutionerna.
4.
Presidiet, ordföranden och generalsekreteraren kan delegera de befogenheter som de har tilldelats genom denna artikel.
5.
De delegeringsakter som utfärdats enligt artikel 72.4 i
denna arbetsordning avgör omfattningen av och gränserna för
de befogenheter som delegerats, tidsperioden för delegeringen
samt huruvida de personer till vilka befogenheterna delegerats
har rätt att vidaredelegera dessa.

1.
Kommittén kan med absolut majoritet av ledamöterna
besluta om att revidera denna arbetsordning.
2.
Om ett sådant beslut fattas skall kommittén tillsätta en
kommitté för arbetsordningen och utse en huvudföredragande
som skall lägga fram ett förslag till ny arbetsordning.
3.
Datum för den nya arbetsordningens ikraftträdande fastställs i samband med att den antas av kommittén.
Artikel 78
Den arbetsordning träder i kraft den första dagen i den månad
som infaller efter det att den antagits av kommitténs ledamöter
med absolut majoritet.
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(Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen)

RÅDETS GEMENSAMMA ÅTGÄRD 2004/789/GUSP
av den 22 november 2004
om förlängning av Europeiska unionens polisuppdrag i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien
(EUPOL Proxima)
det polisiära området, för att ytterligare bidra till en stabil
och säker miljö som gör det möjligt för regeringen i f.d.
jugoslaviska republiken Makedonien att genomföra Ohrid-ramavtalet.

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
GEMENSAMMA ÅTGÄRD

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt
artikel 14, artikel 25 tredje stycket, artikel 26 och artikel
28.3, och
(5)

Säkerhetsläget i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien
har stadigt förbättrats sedan konflikten 2001. Under
2004 har stabiliteten stärkts ytterligare. Åtgärder har vidtagits för att förbereda och genomföra viktiga reformer i
Ohrid-ramavtalet och insatser har gjorts för andra prioriterade reformer, bland annat när det gäller rättsstatsprincipen. Det kan emellertid inte uteslutas att säkerhetsläget kan försämras med potentiellt allvarliga återverkningar på den internationella säkerheten. Ett fortsatt engagemang från EU i form av politiska insatser och resurser kommer därför att bidra till att ytterligare förstärka
stabiliteten både i landet och regionen.

(6)

Den 16 september 2003 uppmanade myndigheterna i
f.d. jugoslaviska republiken Makedonien EU att ta på
sig större ansvar för polisverksamhet och utplacering av
EU:s polisuppdrag (EUPOL Proxima).

(7)

Genom rådets gemensamma åtgärd 2003/681/GUSP (1)
av den 29 september 2003 inrättades EUPOL Proxima
för en tolvmånadersperiod mellan den 15 december
2003 och den 14 december 2004.

(8)

Den 1 oktober 2004 översände f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens premiärminister, Hari Kostov, ett brev
till generalsekreteraren/den höge representanten i vilket
han uppmanade EU att vidta de åtgärder som krävs för
att förlänga EUPOL Proxima med tolv månader efter utgången av det nuvarande mandatet den 14 december
2004.

av följande skäl:

(1)

(2)

(3)

(4)

I enlighet med Ohrid-ramavtalet grundar sig unionens
bidrag på en bred strategi med verksamhet som rör
alla aspekter av rättsstatsprincipen, inklusive program
för institutionsuppbyggnad och polisverksamhet som
bör stödja och förstärka varandra. Unionens verksamhet,
som bl.a. stöds av gemenskapens program för institutionsuppbyggnad enligt CARDS-förordningen, kommer
att bidra till att få till stånd fred överallt i f.d. jugoslaviska
republiken Makedonien samt till att förverkliga unionens
övergripande politik i området, särskilt stabiliserings- och
associeringsprocessen.

Unionen har utsett en särskild EU-representant för att
bidra till befästandet av en fredlig politisk process och
ett fullständigt genomförande av Ohrid-ramavtalet samt
säkerställande av samstämmigheten i EU:s yttre åtgärder
och samordningen av det internationella samfundets insatser för genomförande och upprätthållande av bestämmelserna i ramavtalet.

I FN:s säkerhetsråds resolution 1371 (2001) som antogs
den 26 september 2001 välkomnas Ohrid-ramavtalet och
ges stöd åt dess fullständiga genomförande, bl.a. genom
EU:s insatser.

För att bibehålla och bygga vidare på de betydelsefulla
resultat som uppnåtts i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien genom EU:s betydande engagemang i form av
politiska insatser och resurser har EU förstärkt sin roll på

(1) EUT L 249, 1.10.2003, s. 66.
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Den 11 oktober 2004 noterade rådet de framsteg som
gjorts och enades om att förlänga EUPOL Proxima med
ytterligare 12 månader efter utgången av det nuvarande
mandatet den 14 december 2004. Rådet enades också
om att målet för det förlängda uppdraget är att ytterligare
stödja utvecklingen av en effektiv och professionell poliskår med europeisk standard. Under ledning av EU:s
särskilde representant i Skopje och i samarbete med värdregeringens myndigheter kommer EU:s polisexperter att
fortsätta att övervaka, handleda och instruera landets polis, med inriktning på chefer på mellannivå och hög nivå,
och på så sätt bidra till att effektivare bekämpa organiserad brottslighet, öka allmänhetens förtroende för polisens arbete, befästa lag och ordning samt ytterligare biträda vid inrättandet av en gränspolis.
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Uppdrag
1.
Europeiska unionen förlänger härmed Europeiska unionens polisuppdrag (EUPOL Proxima) i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien från den 15 december 2004 till den 14 december 2005.

2.
EUPOL Proxima skall verka i enlighet med de mål
och andra bestämmelser som anges i uppdragsbeskrivningen i
artikel 3.

(10)

Kommittén för utrikes och säkerhetspolitik (KUSP) bör
utöva politisk kontroll och tillhandahålla strategisk ledning för EUPOL Proxima samt fatta relevanta beslut i
enlighet med artikel 25 tredje stycket i fördraget om
Europeiska unionen (EU-fördraget). KUSP bör få regelbunden information om alla aspekter av uppdraget,
bl.a. vid behov i form av genomgångar av EU:s särskilda
representant och uppdragschefen/polischefen.

Artikel 2
Planering inför förlängningen
1.
För att förbereda förlängningen av uppdraget skall den
nuvarande polischefen för uppdraget inrätta en specialgrupp
inom uppdraget, bestående av den personal som behövs för
de uppgifter som förlängningen av uppdraget kräver.

2.
Vid planeringen skall en genomgripande riskbedömning
göras med förtur, och den får uppdateras vid behov.

(11)

(12)

I enlighet med riktlinjerna från Europeiska rådet i Nice
den 7–9 december 2000 bör man i denna gemensamma
åtgärd fastställa generalsekreteraren/höge representantens
roll enligt artiklarna 18 och 26 i EU-fördraget vid genomförandet av sådana åtgärder som faller inom ramen
för den politiska kontroll och strategiska ledning som
utövas av KUSP enligt artikel 25 i EU-fördraget.

Tredjestater bör delta i operationen i enlighet med de
riktlinjer som fastställdes av Europeiska rådet i Nice.

3.
Den nuvarande chefen för uppdraget skall på grundval av
det operativa koncept som godkänts av rådet och under vägledning av KUSP upprätta en reviderad operationsplan samt utveckla alla tekniska instrument som krävs för att verkställa förlängningen av EUPOL Proxima. Den genomgripande riskbedömningen skall beaktas i den reviderade operationsplanen.

4.
För att förbereda förlängningen av uppdraget, inklusive
upprättande av den reviderade operationsplanen, skall den nuvarande chefen för uppdraget samråda och samarbeta med Europeiska kommissionens projekt för polisreform och med OSSE
i Skopje.

Artikel 3
Uppdragsbeskrivning
(13)

I artikel 14.1 i EU-fördraget föreskrivs att det skall anges
ett finansiellt referensbelopp för hela den gemensamma
åtgärdens varaktighetstid; de belopp som anges för finansiering genom gemenskapens budget skall ses som ett
uttryck för den lagstiftande myndighetens vilja och förutsätter att åtagandebemyndiganden finns tillgängliga under respektive budgetår.

I enlighet med målen i Ohrid-ramavtalet, i starkt partnerskap
med de berörda myndigheterna och inom ramen för ett bredare
rättsstatsperspektiv skall EUPOL Proxima, i full samordning och
komplementaritet med såväl gemenskapens institutionsuppbyggnad som OSSE och bilaterala program, fortsätta att övervaka, handleda och instruera landets polis, med inriktning på
chefer på mellannivå och hög nivå, och på så sätt vid behov
ytterligare stödja

L 348/42

SV

Europeiska unionens officiella tidning

— befästande av lag och ordning, bl.a. genom kamp mot organiserad brottslighet, särskilt inom känsliga områden,

— praktiskt genomförandet av den genomgripande reformeringen av inrikesministeriet, inklusive polisen,
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3.
Alla poliser skall kvarstå under den berörda nationella
myndighetens fulla befäl. De nationella myndigheterna skall
överföra den operativa ledningen till chefen för EUPOL Proxima.

4.
Uppdragschefen/polischefen skall ansvara för den disciplinära kontrollen över personalen. När det gäller utstationerad
personal skall disciplinåtgärder vidtas av den berörda nationella
myndigheten eller EU myndigheten.

— operativ övergång till och upprättandet av en gränspolis,
som en del av den bredare EU-insatsen för att främja integrerad gränsförvaltning,
Artikel 6
Personal
— den lokala polisen med att skapa tillit hos befolkningen,

1.
EUPOL Proxima:s personal skall i storlek och kompetens
överensstämma med den uppdragsbeskrivning som anges i artikel 3 och den struktur som anges i artikel 4.

— ökat samarbete med grannstaterna på det polisiära området.

Artikel 4
Struktur

2.
Poliser skall utstationeras av medlemsstaterna. Varje medlemsstat skall ansvara för kostnaderna för de poliser som den
utstationerar, inklusive löner, sjukersättningar, traktamenten
(förutom dagtraktamenten) och resekostnader till och från f.d.
jugoslaviska republiken Makedonien.

EUPOL Proxima skall i princip struktureras enligt följande:

a) Huvudkontor i Skopje, bestående av uppdragschefen/polischefen och personal enligt den reviderade operationsplanen.

b) En central enhet med placering på inrikesministeriet.

c) Några enheter med placering inom f.d. jugoslaviska republiken Makedonien på lämplig nivå.

3.
EUPOL Proxima skall vid behov rekrytera internationell
civilpersonal och lokalanställda på kontraktsbasis.

4.
Bidragande stater eller gemenskapsinstitutioner får även
vid behov utstationera internationell civilpersonal. Varje bidragande stat eller gemenskapsinstitution skall ansvara för kostnaderna för all personal som den utstationerar, inklusive löner,
sjukersättningar, traktamenten (förutom dagtraktamenten) och
resekostnader till och från f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

Artikel 7
Artikel 5
Uppdragschef/polischef

Befälsordning

1.
Uppdragschefen/polischefen skall utöva den operativa ledningen över EUPOL Proxima och ansvara för den dagliga ledningen av EUPOL Proxima:s operationer.

Strukturen för EUPOL Proxima, som ingår i EU:s bredare rättsstatsstrategi i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, skall i sin
egenskap av krishanteringsinsats ha en gemensam befälsordning.

2.
Uppdragschefen/polischefen skall underteckna ett kontrakt
med kommissionen.

— EU:s särskilda representant skall rapportera till rådet via
generalsekreteraren/den höge representanten.
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— KUSP skall ansvara för politisk kontroll och strategisk ledning.
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2.
Utan att det påverkar självständigheten i EU:s beslutfattande och den enhetliga institutionella ramen får tredjestater
inbjudas att delta i operationen.

— Uppdragschefen/polischefen skall leda EUPOL Proxima och
ansvara för den dagliga ledningen.

— Uppdragschefen/polischefen skall rapportera till generalsekreteraren/den höge representanten via EU:s särskilda representant.

— Generalsekreteraren/den höge representanten skall ge uppdragschefen/polischefen riktlinjer via EU:s särskilda representant.

3.
Rådet bemyndigar härmed KUSP att, på rekommendation
av polischefen för uppdraget och Kommittén för de civila aspekterna av krishantering, fatta nödvändiga beslut om att acceptera de föreslagna bidragen.

4.
Tredjestater som lämnar bidrag till EUPOL Proxima skall
ha samma rättigheter och skyldigheter när det gäller den dagliga
ledningen av insatsen som de EU medlemsstater som deltar i
den.

Artikel 8
Politisk kontroll och strategisk ledning
1.
KUSP skall på rådets ansvar utöva politisk kontroll och
strategisk ledning av operationen. Rådet bemyndigar härmed
KUSP att fatta nödvändiga beslut i enlighet med artikel 25 i
EU fördraget. Detta bemyndigande skall omfatta befogenhet att
på förslag av generalsekreteraren/den höge representanten utnämna en uppdragschef samt att godkänna och ändra den reviderade operationsplanen och befälsordningen. Beslutsbefogenheterna när det gäller målen och operationens avslutande skall
fortfarande ligga hos rådet, med biträde av generalsekreteraren/den höge representanten.

5.
KUSP skall på lämpligt sätt organisera formerna för medverkan och skall, om så krävs, lägga fram dessa för rådet, bl.a.
avseende tredjestaters eventuella medverkan till de gemensamma
kostnaderna.

6.
De närmare formerna för tredjestaters medverkan skall
fastställas i ett avtal i enlighet med artikel 24 i EU-fördraget.
Generalsekreteraren/ den höge representanten, som biträder ordförandeskapet, får på ordförandeskapets vägnar förhandla om
dessa.

2.
EU:s särskilda representant skall ge lokal politisk vägledning åt polischefen för uppdraget. EU:s särskilda representant
skall sörja för samordningen med andra EU aktörer samt för
förbindelserna med värdpartens myndigheter och medier.
Artikel 10
Finansiella arrangemang
3.

KUSP skall regelbundet avlägga rapport till rådet.

4.
KUSP skall regelbundet erhålla rapporter från polischefen
för uppdraget om hur den militära operationen genomförs.
KUSP får vid behov kalla polischefen till kommitténs möten.

Artikel 9
Tredjestaters medverkan
1.
Utan att det påverkar självständigheten i EU:s beslutsfattande och unionens enhetliga institutionella ram skall anslutningsländer inbjudas och får andra tredjestater inbjudas att bidra
till EUPOL Proxima, förutsatt att de ansvarar för kostnaderna för
de poliser och/eller den internationella civilpersonal som de
stationerar ut, inklusive löner, traktamenten och resekostnader
till och från f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, och att de
i tillämpliga fall bidrar till EUPOL Proxima:s driftskostnader.

1.
Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka kostnaderna för det förlängda uppdraget skall vara 15 950 000 euro
för åtagande, varav 5 000 000 euro finansieras från budgeten
för 2004 och 10 950 000 euro finansieras från budgeten för
2005.

2.
För de utgifter som finansieras genom gemenskapens budget skall följande gälla:

a) Utgifter skall förvaltas i enlighet med Europeiska gemenskapens regler och förfaranden för budgeten, med undantag för
att eventuell förfinansiering inte skall vara gemenskapens
egendom. Medborgare i tredjestater skall tillåtas att lämna
anbud.
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b) Polischefen för uppdraget skall lämna fullständig rapport till
kommissionen och stå under dennas tillsyn när det gäller
den verksamhet som bedrivs inom ramen för hans anställning.
3.
I de finansiella arrangemangen skall de operativa kraven
för EUPOL Proxima respekteras, inklusive överensstämmelse i
fråga om utrustning och interoperabilitet mellan dess olika
grupper.
Artikel 11
Gemenskapsinsatser
1.
Rådet noterar att kommissionen skall fortsätta att inrikta
sina insatser på att i tillämpliga fall uppnå målen för denna
gemensamma åtgärd genom relevanta gemenskapsåtgärder.
2.
Rådet noterar även att lämpliga samordningsarrangemang
skall fortsätta att fungera såväl i Skopje som i Bryssel.
Artikel 12
Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter
1.
Generalsekreteraren/den höge representanten är bemyndigad att, i enlighet med rådets säkerhetsbestämmelser, till Nato/
KFOR och till tredje parter som är associerade till denna gemensamma åtgärd, förmedla sekretessbelagda EU-uppgifter och
EU-handlingar som framtagits för operationen, upp till nivån
”CONFIDENTIEL UE”.
2.
Generalsekreteraren/den höge representanten är också bemyndigad att, allt efter uppdragets operativa behov, i enlighet
med rådets säkerhetsbestämmelser, till OSSE förmedla sekretessbelagda EU-uppgifter och EU-handlingar som framtagits för
operationen, upp till nivån ”RESTREINT UE”. Lokala arrangemang skall utformas för detta ändamål.
3.
I de fall då det föreligger ett bestämt och omedelbart
operativt behov är generalsekreteraren/den höge representanten
också bemyndigad att, i enlighet med rådets säkerhetsbestämmelser, till värdstaten förmedla sekretessbelagda EU-uppgifter
och EU-handlingar som framtagits för operationen, upp till nivån ”CONFIDENTIEL UE”. I alla övriga fall skall dessa uppgifter
och handlingar förmedlas till värdstaten i enlighet med förfaranden som är tillämpliga på den nivå där värdstaten samarbetar
med EU.
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4.
Generalsekreteraren/den höge representanten är bemyndigad att till tredje parter som är associerade till denna gemensamma åtgärd förmedla icke sekretessbelagda EU-handlingar
med anknytning till rådets överläggningar om operationen
som omfattas av tystnadsplikt enligt artikel 6.1 i rådets arbetsordning.
Artikel 13
Statusen för EUPOL Proxima:s personal
1.
Statusen för EUPOL Proxima:s personal i f.d. jugoslaviska
republiken Makedonien, inklusive privilegier, immunitet och
andra garantier som krävs för att EUPOL Proxima skall kunna
fungera smidigt och fullt ut, anges i avtalet mellan Europeiska
unionen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om status
och verksamhet för Europeiska unionens polisuppdrag i f.d.
jugoslaviska republiken Makedonien (EUPOL Proxima) (som ingicks genom rådets beslut 2004/75/GUSP (1)).
2.
Den stat eller gemenskapsinstitution som har utstationerat
en medlem av personalen skall vara ansvarig för alla yrkanden i
samband med utstationeringen som kommer från eller rör personen i fråga och för att i förekommande fall väcka talan mot
den utstationerade personen.
Artikel 14
Ikraftträdande
Denna gemensamma åtgärd träder i kraft samma dag som den
antas.
Den upphör att gälla den 14 december 2005.
Artikel 15
Offentliggörande
Denna gemensamma åtgärd skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.
Utfärdad i Bryssel den 22 november 2004.
På rådets vägnar
B. R. BOT

Ordförande

(1) EUT L 16, 23.1.2004, s. 65.
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RÅDETS BESLUT 2004/790/GUSP
av den 22 november 2004
om förlängning och ändring av beslut 2003/276/GUSP om genomförande av gemensam åtgärd
2002/589/GUSP inför ett bidrag från Europeiska unionen för att förstöra ammunition till
handeldvapen och lätta vapen i Albanien
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt
artikel 23.2,
med beaktande av gemensam 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), särskilt artikel 6, och
av följande skäl:

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Beslut 2003/276/GUSP ändras på följande sätt:
1. I artikel 2.1 skall det finansiella referensbeloppet ”820 000
euro” ersättas med beloppet ”1 320 000 euro”.
2. I artikel 4.1 skall andra meningen ersättas med ”Det upphör
att gälla den 31 december 2005”.
Artikel 2

(1)

(2)

Den 14 april 2003 antog rådet beslut 2003/276/GUSP (2)
om ett bidrag från Europeiska unionen för destruktion av
ammunition till handeldvapen och lätta vapen i Albanien,
som syftade till genomförandet av gemensam åtgärd
2002/589/GUSP och som ställde 820 000 euro till förfogande för detta ändamål.
Vissa mål har inte kunnat förverkligas före den 31 oktober 2004, det datum då rådets beslut 2003/276/GUSP
löper ut, medan andra mål bör konsolideras och utvidgas
efter detta datum. Projektet i fråga är ett flerårigt projekt
på fyra år.

Detta beslut får verkan den 1 november 2004.
Artikel 3
Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella
tidning.
Utfärdat i Bryssel den 22 november 2004.
På rådets vägnar
B. R. BOT

(3)

Beslut 2003/276/GUSP bör därför förlängas och ändras.

(1) EGT L 191, 19.7.2002, s. 1.
(2) EUT L 99, 17.4.2003, s. 60.

Ordförande
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RÅDETS BESLUT 2004/791/GUSP
av den 22 november 2004
om förlängning och ändring av beslut 2002/842/GUSP om genomförande av gemensam åtgärd
2002/589/GUSP inför ett bidrag från Europeiska unionen för att bekämpa destabiliserande
anhopning och spridning av handeldvapen och lätta vapen i Sydösteuropa
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av gemensam åtgärd 2002/589/GUSP (1) särskilt
artikel 6 jämförd med artikel 23.2 i fördraget om Europeiska
unionen, särskilt artikel 23.2 i detta,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Beslut 2002/842/GUSP ändras på följande sätt:
1. I artikel 2.1 skall det finansiella referensbeloppet
”300 000 euro” ersättas med ”333 000 euro”.

av följande skäl:
2. I artikel 4.1 skall andra stycket ersättas med meningen ”Det
upphör att gälla den 31 december 2005”.
(1)

(2)

Den 21 oktober 2002 antog rådet beslut
2002/842/GUSP (2) om ett bidrag från Europeiska unionen för att bekämpa destabiliserande anhopning och
spridning av handeldvapen och lätta vapen i Sydösteuropa, som syftade till genomförandet av gemensam åtgärd 2002/589/GUSP och som ställde 200 000 euro till
förfogande för detta ändamål.

Vissa mål har inte kunnat förverkligas före den 31 december 2004, det datum då beslut 2002/842/GUSP löper ut, medan andra mål bör konsolideras och utvidgas
efter detta datum. Projektet i fråga är ett flerårigt projekt.

Artikel 2
Detta beslut får verkan samma dag som det antas.
Artikel 3
Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella
tidning.
Utfärdat i Bryssel 22 november 2004.
På rådets vägnar

(3)

Beslut 2002/842/GUSP bör följaktligen förlängas och
ändras.

(1) EGT L 191, 19.7.2002, s. 1.
(2) EGT L 289, 26.10.2002, s. 1. Beslutet ändrat genom beslut
2003/807/GUSP (EUT L 302, 20.11.2003, s. 39).

B. R. BOT

Ordförande
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RÅDETS BESLUT 2004/792/GUSP
av den 22 november 2004
om förlängning och ändring av beslut 1999/730/GUSP om genomförande av gemensam åtgärd
1999/34/GUSP som ett bidrag från Europeiska unionen för att bekämpa destabiliserande anhopning
och spridning av handeldvapen och lätta vapen i Kambodja
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt
artikel 23.2,
med beaktande av rådets gemensamma åtgärd 1999/34/GUSP
av den 17 december 1998 om Europeiska unionens bidrag för
att bekämpa destabiliserande anhopning och spridning av handeldvapen och lätta vapen (1), särskilt artikel 6, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

Den 15 november 1999 antog rådet beslut
1999/730/GUSP som ett bidrag från Europeiska unionen
för att bekämpa destabiliserande anhopning och spridning av handeldvapen och lätta vapen i Kambodja (2),
som syftade till genomförande av gemensam åtgärd
1999/34/GUSP.
Det har inte varit möjligt att förverkliga vissa mål före
den 15 november 2004, det datum då beslut
1999/730/GUSP löper ut, medan andra mål bör konsolideras och utvidgas efter detta datum. Projektet i fråga är
ett flerårigt projekt.
Beslut 1999/730/GUSP bör följaktligen förlängas och
ändras.

(1) EGT L 9, 15.1.1999, s. 1.
(2) EGT L 294, 16.11.1999, s. 5.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Beslut 1999/730/GUSP ändras härmed på följande sätt:
1. I artikel 3.1 skall det finansiella referensbeloppet ”1 436 953
euro” ersättas med beloppet ”1 375 565 euro”.
2. I artikel 4 andra stycket skall datumet ”den 15 november
2004” ersättas med datumet ”den 15 november 2005”.
Artikel 2
Detta beslut får verkan den 16 november 2004.
Artikel 3
Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella
tidning.
Utfärdat i Bryssel den 22 november 2004.
På rådets vägnar
B. R. BOT

Ordförande
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