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(Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union)

RÅDETS AFGØRELSE
af 10. december 2002
om gennemførelse af fælles aktion 2002/210/FUSP om Den Europæiske Unions politimission
(2002/968/FUSP)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til Rådets fælles aktion 2002/210/FUSP af 11.
marts 2002 om Den Europæiske Unions politimission
(EUPM) (1), særlig artikel 9, stk. 1, litra b), sidste afsnit, i tilknytning til artikel 23, stk. 2, andet led, i traktaten om oprettelse af
Den Europæiske Union, og
ud fra følgende betragtning:
Det endelige budget for 2003 fastsættes af Rådet —

2. Forvaltningen af de udgifter, der finansieres af Den Europæiske Unions almindelige budget, jf. stk. 1, skal ske i overensstemmelse med Fællesskabets procedurer og regler på budgetområdet med den undtagelse, at forudfinansieringer ikke
forbliver Fællesskabets ejendom.
Artikel 2
Denne afgørelse træder i kraft på datoen for vedtagelsen.
Artikel 3
Denne afgørelse offentliggøres i EF-Tidende.

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. december 2002.
Artikel 1
1.
Budgettet for EUPM for 2003 fastsættes til 38 mio. EUR,
hvoraf et referencebeløb på 20 mio. EUR afholdes i fællesskab
over Den Europæiske Unions almindelige budget.

(1) EFT L 70 af 13.3.2002, s. 1.

På Rådets vegne
P. S. MØLLER

Formand
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2196/2002
af 11. december 2002
om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og
grøntsager
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/
94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til
importordningen for frugt og grøntsager (1), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 1947/2002 (2), særlig artikel 4, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af
gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale
handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne
for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved
import fra tredjelande for de produkter og perioder, der
er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste
importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i
bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 12. december 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 11. december 2002.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug

(1) EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66.
(2) EFT L 299 af 1.11.2002, s. 17.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 11. december 2002 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af
indgangsprisen for visse frugter og grøntsager
(EUR/100 kg)
KN-kode

Tredjelandskode ( )

0702 00 00

052
204
999

86,4
75,3
80,8

0707 00 05

052
204
220
999

108,4
111,0
155,5
125,0

0709 90 70

052
204
999

103,5
113,4
108,5

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
220
624
999

37,4
54,3
46,6
65,9
51,0

0805 20 10

052
204
999

81,1
77,4
79,3

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

052
999

61,9
61,9

0805 50 10

052
600
999

50,6
76,3
63,5

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
400
404
720
999

27,0
84,4
101,4
132,3
86,3

0808 20 50

052
400
720
999

144,8
117,9
46,3
103,0

1

Fast importværdi

(1) Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2020/2001 (EFT L 273 af 16.10.2001, s. 6).
Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2197/2002
af 11. december 2002
om fastsættelse af eksportrestitutionerne for olivenolie
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

eventuelt justeret med omkostningerne ved at eksportere
produktet til verdensmarkedet.
(5)

I medfør af artikel 3, stk. 3, tredje afsnit, litra b), i
forordning nr. 136/66/EØF kan det bestemmes, at restitutionen fastsættes ved licitation. Licitationen vedrører
restitutionsbeløbet og kan begrænses til visse modtagerlande, mængder, kvaliteter og præsentationer.

(6)

I henhold til artikel 3, stk. 3, andet afsnit, i forordning
nr. 136/66/EØF kan restitutionen for olivenolie fastsættes på forskellige niveauer alt efter bestemmelsesstedet, når verdensmarkedssituationen eller de særlige
krav på visse markeder gør det nødvendigt.

(7)

Restitutionen skal fastsættes mindst én gang om
måneden. Hvis det er påkrævet, kan den ændres i
mellemtiden.

(8)

Anvendelse af disse bestemmelser på den nuværende
markedssituation for olivenolie og især på prisen for
olivenolie inden for Fællesskabet og på markederne i
tredjelande og i Grækenland fører til at fastsætte restitutionerne til de i bilaget angivne beløb.

(9)

Forvaltningskomitéen for Fedtstoffer har ikke afgivet
udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

under henvisning til Rådets forordning nr. 136/66/EØF af 22.
september 1966 om oprettelse af en fælles markedsordning for
fedtstoffer (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1513/
2001 (2), særlig artikel 3, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
Såfremt priserne i Fællesskabet ligger over verdensmarkedspriserne, kan forskellen mellem disse priser i
henhold til artikel 3 i forordning nr. 136/66/EØF ved
udførsel af olivenolie til tredjelande udlignes ved en restitution.

(1)

Bestemmelserne for fastsættelse og ydelse af eksportrestitutionerne ved olivenolie er fastsat i Kommissionens
forordning (EØF) nr. 616/72 (3), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 2962/77 (4).

(2)

I henhold til artikel 3, stk. 3, i forordning nr. 136/66/
EØF skal restitutionen være den samme for hele Fællesskabet.

(3)

I henhold til artikel 3, stk. 4, i forordning nr. 136/66/
EØF skal restitutionen fastsættes under hensyntagen til
situationen og udviklingstendenserne for priserne på
olivenolie og de disponible mængder på Fællesskabets
marked og for priserne på olivenolie på verdensmarkedet. Såfremt situationen på verdensmarkedet imidlertid
ikke gør det muligt at fastslå de gunstigste noteringer for
olivenolie, kan der dog tages hensyn til prisen på dette
marked for de vigtigste konkurrerende vegetabilske olier
og til den forskel, der i en repræsentativ periode konstateres mellem denne pris og prisen på olivenolie. Restitutionsbeløbet kan ikke overstige forskellen mellem prisen
på olivenolie i Fællesskabet og på verdensmarkedet,

(4)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Eksportrestitutionerne ved udførsel til tredjelande af de i artikel
1, stk. 2, litra c), i forordning nr. 136/66/EØF nævnte
produkter fastsættes til de i bilaget angivne beløb.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 12. december 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 11. december 2002.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT

172 af 30.9.1966, s. 3025/66.
L 201 af 26.7.2001, s. 4.
L 78 af 31.3.1972, s. 1.
L 348 af 30.12.1977, s. 53.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 11. december 2002 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for olivenolie
Produktkode

Destination

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1509 10 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 10 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens ændrede forordning
(EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).
De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2020/2001 (EFT L 273
af 16.10.2001, s. 6).
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2198/2002
af 11. december 2002
om udstedelse af eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1961/
2001 af 8. oktober 2001 om gennemførelsesbestemmelser til
Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 for så vidt angår eksportrestitutioner for frugt og grøntsager (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1176/2002 (2), særlig artikel 6, stk. 6, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

De vejledende mængder for andre eksportlicenser af type
B end dem, der ansøges om i forbindelse med fødevarehjælp, er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr.
1886/2002 (3).
I betragtning af de oplysninger, som Kommissionen
råder over dags dato, er de vejledende mængder for
æbler, som er fastsat for den igangværende eksportperiode, snart ved at blive overskredet. Denne overskridelse
vil skade ordningen for eksportrestitutioner for frugt og
grøntsager.

(3)

For at råde bod på denne situation bør der ske en afvisning af ansøgninger om licenser af type B for æbler, der
udføres efter den 11. december 2002, indtil udgangen af
den igangværende eksportperiode —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
For æbler afvises de ansøgninger om eksportlicenser af type B,
der indgives efter artikel 1 i forordning (EF) nr. 1886/2002, og
for hvilke produkternes udførselsangivelse blev antaget efter
den 11. december 2002, men inden den 15. januar 2003.

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 12. december 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 11. december 2002.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug

(1) EFT L 268 af 9.10.2001, s. 8.
(2) EFT L 170 af 29.6.2002, s. 69.
(3) EFT L 286 af 24.10.2002, s. 3.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2199/2002
af 11. december 2002
om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

hensyntagen til de højeste af de udbud og noteringer på
verdensmarkedet, der anses for at være repræsentative
for markedets faktiske tendens. Ved denne fastsættelse
tages der hensyn til et gennemsnit af udbuddene og
noteringerne konstateret på en eller flere repræsentative
europæiske børser for et produkt leveret cif en havn i
Fællesskabet fra de forskellige leverandørlande, der anses
for at være mest repræsentative for den internationale
handel. Der er dog fastsat justeringer af disse kriterier
ved fastsættelsen af verdensmarkedsprisen for egreneret
bomuld af hensyn til forskelle, der er begrundet i det
leverede produkts kvalitet eller udbuddenes og noteringernes art. Disse justeringer er fastsat i artikel 3, stk. 2, i
forordning (EF) nr. 1591/2001.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til protokol 4 om bomuld knyttet til akten
vedrørende Grækenlands tiltrædelse, senest ændret ved Rådets
forordning (EF) nr. 1050/2001 (1),
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1051/2001 af
22. maj 2001 om støtte til bomuldsproduktioner (2), særlig
artikel 4, og
ud fra følgende betragtninger:
Ifølge artikel 4 i forordning (EF) nr. 1051/2001 fastsættes der regelmæssigt en verdensmarkedspris for ikkeegreneret bomuld på grundlag af den konstaterede
verdensmarkedspris for egreneret bomuld under hensyntagen til det historiske forhold mellem den fastlagte
verdensmarkedspris for egreneret bomuld og den beregnede pris for ikke-egreneret bomuld. Dette historiske
forhold er fastlagt i artikel 2, stk. 2, i Kommissionens
forordning (EF) nr. 1591/2001 af 2. august 2001 (3),
ændret ved forordning (EF) nr. 1486/2002 (4) om
gennemførelsesbestemmelser for støtteordningen for
bomuld. Hvis verdensmarkedsprisen ikke kan fastsættes
således, beregnes den på grundlag af den seneste fastsatte
pris.

(1)

I henhold til artikel 5 i forordning (EF) nr. 1051/2001
fastsættes verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret
bomuld for et produkt med visse egenskaber under

(2)

(3)

Anvendelsen af ovennævnte kriterier fører til fastsættelsen af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret
bomuld på nedennævnte niveau —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld som
omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1051/2001 fastsættes
til 27,833 EUR/100 kg.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 12. december 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 11. december 2002.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

148 af 1.6.2001, s. 1.
148 af 1.6.2001, s. 3.
210 af 3.8.2001, s. 10.
223 af 20.8.2002, s. 3.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2200/2002
af 11. december 2002
om eksportrestitutioner for nødder
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(8)

I forhold til andre frugter og grøntsager er nødder
forholdsvis nemme at oplagre. Det er derfor mere
hensigtsmæssigt at fastsætte eksportrestitutionerne for
længere perioder af hensyn til en rationel forvaltning af
ordningen.

(9)

Anvendelsen af ovennævnte regler på den nuværende
markedssituation og dennes forventede udvikling og især
på noteringer og priser for frugt og grøntsager i Fællesskabet og i den internationale handel fører til en restitutionsfastsættelse i overensstemmelse med bilaget til
denne forordning.

(10)

I overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 35,
stk. 2, i forordning (EF) nr. 2200/96 skal de disponible
ressourcer udnyttes så effektivt som muligt, uden at dette
dog må føre til nogen forskelsbehandling mellem de
berørte erhvervsdrivende. Det bør derfor sikres, at det
handelsmønster, som restitutionsordningen tidligere har
skabt, ikke forstyrres. På denne baggrund, og fordi
eksporten af frugt og grøntsager er sæsonbestemt, bør
der fastsættes kontingenter for de enkelte produkter.

(11)

Nomenklaturen over eksportrestitutioner for landbrugsprodukter blev fastsat ved Kommissionens forordning
(EØF) nr. 3846/87 (5), senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1007/2002 (6).

(12)

De fælles gennemførelsesbestemmelser for import- og
eksportlicenser samt forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter blev fastsat ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1291/2000 (7), ændret ved forordning
(EF) nr. 2299/2001 (8).

(13)

Med henblik på den mest effektive anvendelse af de
disponible ressourcer bør man under hensyn til
markedssituationen og Fællesskabets udførselsstrukturer
vælge den bedst egnede metode for eksportrestitutioner
for bestemte produkter og bestemte destinationer, og
derfor bør der for den pågældende udførselsperiode ikke
samtidigt fastsættes restitutioner ifølge ordning A 1, A 2
og A 3, jf. artikel 1 i forordning (EF) nr. 1961/2001 om
gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for
frugt og grøntsager.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28.
oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og
grøntsager (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 545/
2002 (2), særlig artikel 35, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1961/2001 (3),
ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1176/
2002 (4) blev der fastsat gennemførelsesbestemmelser for
eksportrestitutioner for frugt og grøntsager.

(1)

(2)

I henhold til artikel 35, stk. 1, i forordning (EF) nr.
2200/96 kan forskellen mellem priserne i den internationale handel for de i nævnte artikel omhandlede
produkter udlignes ved en eksportrestitution for at
muliggøre en i økonomisk henseende betydelig eksport i
fornødent omfang.

(3)

I henhold til artikel 35, stk. 4, i forordning (EF) nr.
2200/96 skal restitutionerne fastsættes under hensyn til
situationen og den forventede udvikling i dels priserne
for frugt og grøntsager og de disponible mængder på
Fællesskabets marked, dels priserne i den internationale
handel. Der bør ligeledes tages hensyn til de i litra b) i
ovennævnte stykke omhandlede omkostninger samt det
økonomiske aspekt i forbindelse med de påtænkte
udførsler.
I henhold til artikel 35, stk. 1, i forordning (EF) nr.
2200/96 fastsættes restitutionerne under hensyn til de
begrænsninger, der er en følge af de aftaler, der indgås i
henhold til traktatens artikel 300.

(4)

(5)

I henhold til artikel 35, stk. 5, i forordning (EF) nr.
2200/96 fastsættes priserne for Fællesskabets marked
under hensyntagen til de priser, som med henblik på
udførsel viser sig at være de gunstigste. Priserne i den
internationale handel fastsættes under hensyntagen til de
noteringer og priser, der omhandles i nævnte stykkes
andet afsnit.

(6)

Den internationale handelssituation eller de særlige krav,
der gør sig gældende på visse markeder, kan gøre det
nødvendigt at differentiere restitutionen for et givet
produkt alt efter produktets destination.

(14)

De mængder, der er fastsat for de forskellige produkter,
bør fordeles efter de forskellige ordninger for ydelse af
restitution, idet der tages hensyn til deres fordærvelighed.

(7)

Afskallede mandler og hasselnødder med skal kan i
øjeblikket gøres til genstand for en i økonomisk henseende betydelig eksport.

(15)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Friske Frugter og Grøntsager —

L
L
L
L

(5)
(6)
(7)
(8)

L
L
L
L

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

EFT
EFT
EFT
EFT

297 af 21.11.1996, s. 1.
84 af 28.3.2002, s. 1.
268 af 9.10.2001, s. 8.
170 af 29.6.2002, s. 69.

EFT
EFT
EFT
EFT

366 af
153 af
152 af
308 af

24.12.1987, s. 1.
13.6.2002, s. 8.
24.6.2000, s. 1.
27.11.2001, s. 19.
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UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

L 335/9

3. Licenser af type A 1 er gyldige i tre måneder, jf. dog
artikel 5, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1961/2001.

Artikel 1
1.
Eksportrestitutionerne for nødder fastsættes i bilaget til
denne forordning.
2.
De licenser, der udstedes vedrørende fødevarehjælp, og
som er omhandlet i artikel 16 i forordning (EØF) nr. 1291/
2000, afskrives ikke på de i bilaget omhandlede restitutionsberettigede mængder.

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 8. januar 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 11. december 2002.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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BILAG
til Kommissionens forordning af 11. december 2002 om fastsættelse af eksportrestitutioner for nødder
Ordning
Licensansøgningsperiode
Produktkode

A1
fra 8.1.2003 til 23.6.2003

Bestemmelsessted

Restitutionsbeløb
(EUR/t netto)

Fastsatte mængder
(t)

0802 12 90 9000

F00

45

1 752

0802 21 00 9000

F00

53

62

0802 22 00 9000

F00

103

2 764

0802 31 00 9000

F00

66

37

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens ændrede forordning
(EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).
De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2020/2001 (EFT L 273
af 16.10.2001, s. 6).
De øvrige bestemmelsessteder er fastsat som følger:
F00: Alle bestemmelsessteder, undtagen Estland.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2201/2002
af 11. december 2002
om eksportrestitutioner for frugt og grøntsager
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

og fordi eksporten af frugt og grøntsager er sæsonbestemt, bør der fastsættes kontingenter for de enkelte
produkter.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28.
oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og
grøntsager (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 545/
2002 (2), særlig artikel 35, stk. 3, og

(7)

Under hensyn til Fællesskabets udførselsstrukturer bør
man vælge den bedst egnede metode for eksportrestitutioner for bestemte produkter og bestemte destinationer.

(8)

De mængder, der er fastsat for de forskellige produkter,
bør fordeles efter de forskellige ordninger for ydelse af
restitution, idet der tages hensyn til deres fordærvelighed.

(9)

Nomenklaturen over eksportrestitutioner for landbrugsprodukter, der blev fastsat ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (5), senest ændret ved forordning
(EF) nr. 1007/2002 (6), skal anvendes på de i denne
forordning fastsatte foranstaltninger.

(10)

De fælles gennemførelsesbestemmelser for import- og
eksportlicenser samt forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter blev fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 (7), ændret ved forordning (EF)
nr. 2299/2001 (8).

(11)

Forvaltningskomitéen for Friske Frugter og Grøntsager
har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden
fastsatte frist —

ud fra følgende betragtninger:
3

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1961/2001 ( ),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1176/2002 (4), blev
der fastsat gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for frugt og grøntsager.

(2)

I henhold til artikel 35, stk. 1, i forordning (EF) nr.
2200/96 kan forskellen mellem priserne i den internationale handel og priserne i EF for de i nævnte artikel
omhandlede produkter udlignes ved en eksportrestitution for at muliggøre en i økonomisk henseende betydelig eksport i fornødent omfang. Restitutionerne skal
fastsættes under hensyn til de begrænsninger, der følger
af aftaler indgået i henhold til traktatens artikel 300.
Restitutionerne skal fastsættes under hensyn til situationen og den forventede udvikling i dels priserne for
frugt og grøntsager og de disponible mængder på Fællesskabets marked, dels priserne i den internationale
handel.

(3)

Den internationale handelssituation eller de særlige krav,
der gør sig gældende på visse markeder, kan gøre det
nødvendigt at differentiere restitutionen for et givet
produkt alt efter produktets destination.

(4)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
1. Eksportrestitutionerne for frugt og grøntsager fastsættes i
bilaget til denne forordning.

(5)

Tomater, appelsiner, citroner og æbler i kvalitetsklasse
ekstra, I og II i de fælles handelsnormer kan i øjeblikket
gøres til genstand for en i økonomisk henseende betydelig eksport.

(6)

Da de disponible ressourcer skal udnyttes så effektivt
som muligt, uden at dette dog må føre til nogen forskelsbehandling mellem de berørte erhvervsdrivende, bør det
sikres, at det handelsmønster, som restitutionsordningen
tidligere har skabt, ikke forstyrres. På denne baggrund,

Denne forordning træder i kraft den 8. januar 2003.

L
L
L
L

(5)
(6)
(7)
(8)

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

EFT
EFT
EFT
EFT

297 af 21.11.1996, s. 1.
84 af 28.3.2002, s. 1.
268 af 9.10.2001, s. 8.
170 af 29.6.2002, s. 69.

2. De licenser, der udstedes vedrørende fødevarehjælp, og
som er omhandlet i artikel 16 i forordning (EF) nr. 1291/2000,
afskrives ikke på de i bilaget omhandlede restitutionsberettigede
mængder.

Artikel 2

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

366 af 24.12.1987, s. 1.
76 af 19.3.2002, s. 11.
152 af 24.6.2000, s. 1.
308 af 27.11.2001, s. 19.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 11. december 2002.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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BILAG
til Kommissionens forordning af 11. december 2002 om fastsættelse af eksportrestitutioner for frugt og
grøntsager
Ordning

Produktkode

Licensansøgningsperiode
A1
fra 8.1. til 8.3.2003

Bestemmelsessted

Restitutionsbeløb
(EUR/t netto)

Fastsatte mængder
(t)

Licensansøgningsperiode
B
fra 15.1. til 15.3.2003
Vejledende restitutionsbeløb
(EUR/t netto)

Fastsatte mængder
(t)

0702 00 00 9100

F08

20

20

3 815

0805 10 10 9100
0805 10 30 9100
0805 10 50 9100

F00

23

23

87 536

0805 50 10 9100

F00

22

22

24 487

0808 10 20 9100
0808 10 50 9100
0808 10 90 9100

F04, F09

12

12

9 041

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens ændrede forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af
24.12.1987, s. 1).
De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2020/2001 (EFT L 273 af 16.10.2001, s. 6).
De øvrige bestemmelsessteder er fastsat som følger:
F00 Alle bestemmelsessteder, undtagen Estland.
F03 Alle bestemmelsessteder, undtagen Schweiz og Estland.
F04 Hongkong, Singapore, Malaysia, Sri Lanka, Indonesien, Thailand, Taiwan, Papua Ny Guinea, Laos, Cambodja, Vietnam, Japan, Uruguay,
Paraguay, Argentina, Mexico og Costa Rica.
F08 Alle bestemmelsessteder, undtagen Slovakiet, Letland, Litauen, Bulgarien og Estland.
F09 Norge, Island, Grønland, Færøerne, Polen, Ungarn, Rumænien, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Slovenien, Makedonien, Jugoslavien,
Malta, Armenien, Aserbajdsjan, Belarus, Georgien, Kasakhstan, Kirgisistan, Moldova, Rusland, Tadsjikistan, Turkmenistan, Usbekistan,
Ukraine, bestemmelsessteder omhandlet i artikel 36 i Kommissionens forordning (EF) nr. 800/1999, landene og territorierne i Afrika,
undtagen Sydafrika, landene på Den Arabiske Halvø (Saudi-Arabien, Bahrain, Qatar, Oman, De Forenede Arabiske Emirater (Abu Dhabi,
Dubai, Sharjah, Ajman, Umm-al-Qalwain, Ras al Khalmah og Fujalrah), Kuwait og Yemen), Syrien, Iran, Jordan, Bolivia, Brasilien, Venezuela,
Peru, Panama, Ecuador og Colombia.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2202/2002
af 11. december 2002
om ændring af importtold for korn
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 af
30. juni 1992 om den fælles markedsordning for korn (1),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1666/2000 (2),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/
96 af 28. juni 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets
forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår importtold for
korn (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 597/2002 (4),
særlig artikel 2, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
Importtolden for korn blev fastsat ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 2122/2002 (5).

(1)

(2)

I artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1249/96 er det
fastsat, at hvis det beregnede gennemsnit af importtolden
i dens anvendelsesperiode afviger med mindst 5 EUR/t
fra den fastsatte told, foretages der en tilsvarende justering. Nævnte afvigelse har fundet sted. Det er derfor
nødvendigt at justere importtolden i forordning (EF) nr.
2122/2002 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Bilag I og II til forordning (EF) nr. 2122/2002 affattes som
angivet i bilag I og II til nærværende forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 12. december 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 11. december 2002.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L

181 af 1.7.1992, s. 21.
193 af 29.7.2000, s. 1.
161 af 29.6.1996, s. 125.
91 af 6.4.2002, s. 9.
325 af 30.11.2002, s. 5.

12.12.2002

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

L 335/15

BILAG I
Importtold for produkterne som omhandlet i artikel 10, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1766/92

KN-kode

1001 10 00

Varebeskrivelse

Told ved indførsel (2)
(EUR/ton)

Hård hvede af god kvalitet

0,00

af middelgod kvalitet (1)

0,00

1001 90 91

Blød hvede, til udsæd

0,00

1001 90 99

Blød hvede af god kvalitet, undtagen blød hvede til udsæd (3)

0,00

af middelgod kvalitet

0,00

af ringe kvalitet

0,00

1002 00 00

Rug

1,07

1003 00 10

Byg, til udsæd

1,07

1003 00 90

Byg, til andet end udsæd (4)

1,07

1005 10 90

Majs til udsæd, undtagen hybridmajs

32,96

1005 90 00

Majs, undtagen til udsæd (5)

32,96

1007 00 90

Sorghum i hele kerner, undtagen hybridsorghum til udsæd

1,07

(1) For hård hvede, der ikke opfylder minimumskvaliteten for hård hvede af middelgod kvalitet som omhandlet i bilag I til forordning (EF) nr. 1249/96, gælder den told,
der er fastsat for blød hvede af ringe kvalitet.
(2) For varer, der ankommer til Fællesskabet via Atlanterhavet eller Suezkanalen (artikel 2, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1249/96), kan importøren opnå en nedsættelse af
tolden på:
— 3 EUR/ton, hvis lossehavnen befinder sig ved Middelhavet, eller
— 2 EUR/ton, hvis lossehavnen befinder sig i Irland, Det Forenede Kongerige, Danmark, Sverige, Finland eller på Den Iberiske Halvøs Atlanterhavskyst.
(3) Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 14 EUR/ton, når betingelserne i artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1249/96 opfyldes.
4
( ) Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 8 EUR/ton, når betingelserne i artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1249/96 opfyldes.
(5) Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 24 EUR/ton, når betingelserne i artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1249/96 opfyldes.
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BILAG II
Elementer til beregning af tolden
(perioden 29.11.2002 til 10.12.2002)
1. Gennemsnit for perioden på to uger forud for fastsættelsesdagen:
Børsnoteringer

Produkt (% proteiner, 12 % vandindhold)
Notering (EUR/t)
Præmie for Golfen (EUR/t)
Præmie for The Great Lakes (EUR/t)

Minneapolis

Kansas City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

HRS2.14 %

HRW2.11,5 %

SRW2

YC3

HAD2

middelgod
kvalitet (*)

US barley 2

158,44

156,59

139,44

96,27

216,64 (**)

206,64 (**)

134,08 (**)

—

22,24

22,81

16,24

—

—

—

32,29

—

—

—

—

—

—

(*) Negativ præmie (»discount«) på 10 EUR/t (artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1249/96).
(**) Fob Duluth.

2. Fragt/omkostninger: Mexicanske Golf-Rotterdam: 14,45 EUR/t; The Great Lakes-Rotterdam: 24,76 EUR/t.
3. Subsidier i henhold til artikel 4, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).
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II
(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

RÅDET

RÅDETS AFGØRELSE
af 26. november 2002
om indgåelse af en tillægsprotokol om handelsordningen for fisk og fiskerivarer til Europaaftalen
om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på
den ene side og Republikken Bulgarien på den anden side
(2002/969/EF)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 133 sammenholdt med artikel 300,
stk. 2, første afsnit, første punktum,
under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Det er ønskeligt at supplere Europaaftalen om oprettelse
af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og
deres medlemsstater på den ene side og Republikken
Bulgarien på den anden side (1) med en tillægsprotokol
med bestemmelser om præferencevilkårene for indførsel
i Fællesskabet af fisk og fiskerivarer med oprindelse i
Republikken Bulgarien og indførsel i Republikken
Bulgarien af fisk og fiskerivarer med oprindelse i Fællesskabet.

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Tillægsprotokol om handelsordningen for fisk og fiskerivarer til
Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og
Republikken Bulgarien på den anden side godkendes herved på
Det Europæiske Fællesskabs vegne.
Teksten til protokollen er knyttet til denne afgørelse.
Artikel 2
Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den person, der
er beføjet til at undertegne protokollen med bindende virkning
for Fællesskabet.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. november 2002.
(2)

(3)

Med henblik herpå bør der knyttes en ny protokol om
handelsordningen for fisk og fiskerivarer til nævnte
Europaaftale.
Protokollen bør godkendes —

(1) EFT L 358 af 31.12.1994, s. 3.

På Rådets vegne
B. BENDTSEN

Formand
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TILLÆGSPROTOKOL
om handelsordningen for fisk og fiskerivarer, til Europaaftalen om oprettelse af en associering
mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken
Bulgarien på den anden side
DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt »Fællesskabet«,
på den ene side, og
REGERINGEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN,
på den anden side,
SOM TAGER I BETRAGTNING, at Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og
deres medlemsstater på den ene side og Republikken Bulgarien på den anden side, i det følgende benævnt »Europaaftalen«, blev undertegnet i Bruxelles den 8. marts 1993 og trådte i kraft den 1. februar 1995,
SOM TAGER I BETRAGTNING, at de tekniske forhandlinger på grundlag af Europaaftalens artikel 21, stk. 5, og artikel
24 mellem Fællesskabet og Republikken Bulgarien om gensidige toldindrømmelser i fiskerisektoren er ført til ende med
et positivt resultat,
SOM TAGER I BETRAGTNING, at Fællesskabet og Republikken Bulgarien også er blevet enige om en enkel administrativ
metode til gradvis at gennemføre de forhandlede toldindrømmelser så snart som muligt,
HAR BESLUTTET at anvende de vedtagne toldindrømmelser med henblik på at indføre fuldstændig frihandel med alle
fisk og fiskerivarer,
ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE BESTEMMELSER:

Artikel 1
Fra datoen for denne protokols ikrafttræden anvender begge
parter fuldstændig frihandel for alle varer, der er angivet i bilag
I.
Fra datoen for denne protokols ikrafttræden nedsætter begge
parter de toldsatser, der anvendes af henholdsvis Fællesskabet
og Republikken Bulgarien, med 30 % ad valorem for alle andre
fisk og fiskerivarer som defineret i artikel 1 i Rådets forordning
(EF) nr. 104/2000 og bilag II til denne protokol.
Et år efter denne protokols ikrafttræden nedsætter begge parter
toldsatserne med endnu 30 % ad valorem på baggrund af deres
niveau på datoen for denne protokols ikrafttræden.

Artikel 2
De i artikel 1 nævnte nedsættelser beregnes efter fælles matematiske principper under hensyntagen til, at:
a) alle tal med decimaler på 50 og derunder rundes ned til
nærmeste hele tal
b) alle tal med decimaler på over 50 rundes op til nærmeste
hele tal
c) alle toldsatser på under 2 % automatisk fastsættes til 0 %.
Artikel 3
Denne protokol træder i kraft på den første dag i den måned,
der følger efter det tidspunkt, hvor parterne har meddelt
hinanden, at deres interne procedurer er afsluttet.
Artikel 4

To år efter denne protokols ikrafttræden, eller inden da, hvis
begge parter er enige herom, gælder der fuldstændig frihandel
for alle fisk og fiskerivarer.

Denne protokol kan ændres ved afgørelse truffet af associeringsrådet efter fælles aftale og efter afslutning af de dertil
hørende interne procedurer.
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Hecho en Bruselas, el veintiocho de noviembre del dos mil dos.
Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende november to tusind og to.
Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten November zweitausendundzwei.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Νοεµβρίου δύο χιλιάδες δύο.
Done at Brussels on the twenty-eighth day of November in the year two thousand and two.
Fait à Bruxelles, le vingt-huit novembre deux mille deux.
Fatto a Bruxelles, addì ventotto novembre duemiladue.
Gedaan te Brussel, de achtentwintigste november tweeduizendtwee.
Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Novembro de dois mil e dois.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakaksi.
Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde november tjugohundratvå.

Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
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BILAG I
Liste over varer, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, i protokollen, for hvilke der gælder fuld frihandel fra datoen
for protokollens ikrafttræden
Toldposition

Varebeskrivelse

0301 93

– – Karper, levende:

0302 69 11

– – – – Karper, ferske eller kølede

0303 21

– – Ørred (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster), undtagen lever, rogn og mælke
deraf, frosset

0303 50 00

– Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii), undtagen lever, rogn og mælke deraf, frosset:

0303 71

– – Sardin (Sardina pilchardus og Sardinops-arter), sardinel (Sardinella-arter) og brisling (Sprattus
sprattus), frosset:

0303 74

– – Makrel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), frosset:

0303 79

– – Andre fisk, frosne:

0304 10 19

– – – – Filet, af andre ferskvandsfisk, fersk eller kølet

ex 0304 10 38

– – – – Filet, af sild og makrel, fersk eller kølet

ex 0304 10 91

– – – Andet fiskekød af ferskvandsfisk (også fars), bortset fra ørred, fersk eller kølet

0304 20

– Filet, frosset

0304 90

– Andet fiskekød (også fars), frosset

0305 30

– Filet, tørret, saltet eller i saltlage, men ikke røget:

0305 41 00

– – Stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus), atlanterhavslaks
(Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho), røget

0305 49

– – Andre fisk, røget, herunder filet

0305 69

– – Andre fisk, saltet men ikke tørret eller røget, og andre fisk i saltlage

0306 13 30

– – Rejer, af slægten Crangon (hesterejer), frosne:

0306 23 31

– – – – Rejer, af slægten Crangon, ferske, kølede eller kogt i vand eller dampkogte

0306 23 39

– – – – I andre tilfælde

0307 31 10

– – – Muslinger (Mytilus-arter), levende, ferske eller kølede

0307 39 10

– – – Muslinger (Mytilus-arter), i andre tilfælde

0307 49

– – Tiarmet blæksprutte (af arterne Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola, Ommastrephes, Loligo,
Nototodarus, Sepioteuthis), i andre tilfælde:

0307 99 13

– – – – Toppimuslinger og andre arter af slægten Veneridae, frosne

1604 12

– – Sild, tilberedt eller konserveret

1604 14

– – Tunfisk, bugstribet bonit og bonit (Sarda-arter), tilberedt eller konserveret:

1604 19 10

– – – Salmonidae, undtagen laks, tilberedt eller konserveret:

1604 19 91

– – – – Filet, rå, kun belagt med dej, mel eller rasp (paneret), også for-friturestegt, frosset:

1604 19 92

– – – – – Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), tilberedt eller konserveret

1604 19 93

– – – – – Sej (Pollachius virens), tilberedt eller konserveret

1604 19 94

– – – – – Kulmule (Merluccius-arter) og skælbrosme (Urophycis-arter), tilberedt eller konserveret

1604 20

– Anden fisk, tilberedt eller konserveret

1604 30

– Kaviar og kaviarerstatning

1605 20

– Rejer, tilberedte eller konserverede

1605 90

– Bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, tilberedt eller konserveret
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BILAG II (1)
Liste over varer, der er omhandlet i protokollens artikel 1, for hvilke toldsatserne vil blive afskaffet i løbet af en
overgangsperiode på to år
Toldposition

Varebeskrivelse

Fisk, levende:
0301 10

– Akvariefisk:

0301 10 10

– – Ferskvandsfisk

0301 10 90

– – Saltvandsfisk
– Andre fisk, levende:

0301 91

– – Ørred (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster):

0301 91 10

– – – Af arterne Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster

0301 91 90

– – – Andre fisk

0301 92 00

– – Ål (Anguilla-arter)

0301 99

– – Andre fisk:
– – – Ferskvandsfisk:

0301 99 11

– – – – Stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus
tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus), atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho)

0301 99 19

– – – – Andre ferskvandsfisk

0301 99 90

– – – Saltvandsfisk
Fisk, fersk eller kølet, undtagen filet og andet fiskekød henhørende under pos. 0304:
– Laksefisk (Salmonidae), undtagen lever, rogn og mælke deraf:

0302 11

– – Ørred (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster):

0302 11 10

– – – Af arterne Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster

0302 11 90

– – – Andre fisk

0302 12 00

– – Stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus), atlanterhavslaks
(Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho)

0302 19 00

– – Andre laksefisk
– Fladfisk (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae, Citharidae), undtagen lever,
rogn og mælke deraf:

0302 21

– – Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides og helleflynder Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus
stenolepis):

0302 21 10

– – – Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides)

0302 21 30

– – – Atlanterhavshelleflynder (Hippoglossus hippoglossus)

0302 21 90

– – – Stillehavshelleflynder (Hippoglossus stenolepis)

0302 22 00

– – Rødspætte (Pleuronectes platessa)

0302 23 00

– – Tunge (Solea-arter)

0302 29

– – Andre fladfisk:

0302 29 10

– – – Glashvarre (Lepidorhombus-arter)

0302 29 90

– – – Andre fladfisk
– Tunfisk (af slægten Thunnus), bugstribet bonit [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] undtagen lever,
rogn og mælke deraf:

0302 31

– – Hvid tun (Thunnus alalunga):

0302 31 10

– – – Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604

0302 31 90

– – – I andre tilfælde

0302 32

– – Gulfinnet tun (Thunnus albacares):

0302 32 10

– – – Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604

0302 32 90

– – – I andre tilfælde

(1) Ex Kommissionens forordning (EF) 2263/2000 (EFT L 264 af 18.10.2000, s. 1).
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Toldposition

Varebeskrivelse

0302 33

– – Bugstribet bonit:

0302 33 10

– – – Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604

0302 33 90

– – – I andre tilfælde

0302 39

– – Andre tunfisk:
– – – Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604:

0302 39 11
0302 39 19

– – – – Blåfinnet tun (Thunnus thynnus)
– – – – Andre tunfisk
– – – I andre tilfælde:

0302 39 91

– – – – Blåfinnet tun (Thunnus thynnus)

0302 39 99

– – – – Andre tunfisk

0302 40 00

– Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii) undtagen lever, rogn og mælke deraf

0302 50

– Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) undtagen lever, rogn og mælke deraf:

0302 50 10

– – Af arten Gadus morhua

0302 50 90

– – Andre torskefisk
– Andre fisk, undtagen lever, rogn og mælke deraf:

0302 61

– – Sardin (Sardina pilchardus og Sardinops-arter), sardinel (Sardinella-arter) og brisling (Sprattus
sprattus):

0302 61 10

– – – Sardin af arten Sardina pilchardus

0302 61 30

– – – Sardin af slægten Sardinops; sardinel (Sardinella-arter)

0302 61 80

– – – Brisling (Sprattus sprattus)

0302 62 00

– – Kuller (Melanogrammus aeglefinus)

0302 63 00

– – Sej (Pollachius virens)

0302 64 00

– – Makrel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

0302 65

– – Pighaj, rødhaj og andre hajer:

0302 65 20

– – – Pighaj (Squalus acanthias)

0302 65 50

– – – Rødhaj (Scyliorhinus-arter)

0302 65 90

– – – Andre hajer

0302 66 00

– – Ål (Anguilla-arter)

ex 0302 69

– – Andre fisk:
– – – Ferskvandsfisk:

0302 69 19

– – – – Andre ferskvandsfisk
– – – Saltvandsfisk:
– – – – Fisk af slægten Euthynnus, undtagen bugstribet bonit (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)
henhørende under pos. 0302 33:

0302 69 21

– – – – – Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604

0302 69 25

– – – – – I andre tilfælde
– – – – Rødfisk (Sebastes-arter):

0302 69 31

– – – – – Af arten Sebastes marinus

0302 69 33

– – – – – Andre rødfisk

0302 69 35

– – – – Fisk af arten Boreogadus saida (polartorsk)

0302 69 41

– – – – Hvilling (Merlangius merlangus)

0302 69 45

– – – – Lange (Molva-arter)

0302 69 51

– – – – Alaskasej (Theragra chalcogramma) og lubbe (Pollachius pollachius)

0302 69 55

– – – – Ansjos (Engraulis-arter)

0302 69 61

– – – – Blankesteen (Dentex dentex og Pagellus-arter)
– – – – Kulmule (Merluccius-arter) og skælbrosme Urophycis-arter:
– – – – – Kulmule (Merluccius-arter):

0302 69 66

– – – – – – Sydafrikansk kulmule (Merluccius capensis) og dybvandskulmule (Merluccius paradoxus)

0302 69 67

– – – – – – Sydlig kulmule (Merluccius australis)

0302 69 68

– – – – – – Anden kulmule

12.12.2002

12.12.2002

De Europæiske Fællesskabers Tidende

DA

Toldposition

Varebeskrivelse

0302 69 69

– – – – – Skælbrosme Urophycis-arter

0302 69 75

– – – – Havbrasen (Brama-arter)

0302 69 81

– – – – Havtaske (Lophius-arter)

0302 69 85

– – – – Blåhvilling (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou)

0302 69 86

– – – – Sydlig sortmund (Micromesistius australis)

0302 69 87

– – – – Sværdfisk (Xiphias gladius)

0302 69 91

– – – – Hestemakrel (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

0302 69 92

– – – – Rosa kingklip (Genypterus blacodes)

0302 69 94

– – – – Havaborre (Dicentrarchus labrax)

0302 69 95

– – – – Guldbrasen (Sparus aurata)

0302 69 98

– – – – Andre saltvandsfisk

0302 70 00

– Lever, rogn og mælke
Fisk, frosset, undtagen filet og andet fiskekød henhørende under pos. 0304:

0303 10 00

– Stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus), undtagen lever, rogn
og mælke deraf:
– Andre laksefisk (Salmonidae), undtagen lever, rogn og mælke deraf:

0303 22 00

– – Atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho)

0303 29 00

– – Andre laksefisk
– Fladfisk (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae, Citharidae), undtagen lever,
rogn og mælke deraf:

0303 31

– – Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides) og helleflynder Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus
stenolepis):

0303 31 10

– – – Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides)

0303 31 30

– – – Atlanterhavshelleflynder (Hippoglossus hippoglossus)

0303 31 90

– – – Stillehavshelleflynder (Hippoglossus stenolepis)

0303 32 00

– – Rødspætte (Pleuronectes platessa)

0303 33 00

– – Tunge (Solea-arter)

0303 39

– – Andre fladfisk:

0303 39 10

– – – Skrubbe (Platichthys flesus)

0303 39 20

– – – Glashvarre (Lepidorhombus-arter)

0303 39 30

– – – Fisk af slægten Rhombosolea

0303 39 80

– – – Andre fladfisk
– Tunfisk (af slægten Thunnus), bugstribet bonit (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) undtagen lever,
rogn og mælke deraf:

0303 41

– – Hvid tun (Thunnus alalunga):
– – – Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604:

0303 41 11

– – – – Hel

0303 41 13

– – – – Renset, uden gæller

0303 41 19

– – – – I andre tilfælde (f.eks. uden hoved — »heads off«)

0303 41 90

– – – I andre tilfælde

0303 42

– – Gulfinnet tun (Thunnus albacares):
– – – Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604:
– – – – Hel:

0303 42 12

– – – – – Af vægt pr. stk. over 10 kg

0303 42 18

– – – – – I andre tilfælde
– – – – Renset, uden gæller:
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0303 42 32

– – – – – Af vægt pr. stk. over 10 kg

0303 42 38

– – – – – I andre tilfælde
– – – – I andre tilfælde (f.eks. uden hoved — »heads off«):

0303 42 52

– – – – – Af vægt pr. stk. over 10 kg

0303 42 58

– – – – – I andre tilfælde

0303 42 90

– – – I andre tilfælde

0303 43

– – Bugstribet bonit:
– – – Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604:

0303 43 11

– – – – Hel

0303 43 13

– – – – Renset, uden gæller

0303 43 19

– – – – I andre tilfælde (f.eks. uden hoved — »heads off«)

0303 43 90

– – – I andre tilfælde

0303 49

– – Andre tunfisk:
– – – Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604:
– – – – Blåfinnet tun (Thunnus thynnus):

0303 49 21

– – – – – Hel

0303 49 23

– – – – – Renset, uden gæller

0303 49 29

– – – – – I andre tilfælde (f.eks. uden hoved — »heads off«)
– – – – Andre fisk:

0303 49 41

– – – – – Hel

0303 49 43

– – – – – Renset, uden gæller

0303 49 49

– – – – – I andre tilfælde (f.eks. uden hoved — »heads off«)

0303 49 90

– – – I andre tilfælde

0303 60

– Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) undtagen lever, rogn og mælke deraf:

0303 60 11

– – Af arten Gadus morhua

0303 60 19

– – Af arten Gadus ogac

0303 60 90

– – Af arten Gadus macrocephalus
– Andre fisk, undtagen lever, rogn og mælke deraf:

0303 72 00

– – Kuller (Melanogrammus aeglefinus)

0303 73 00

– – Sej (Pollachius virens)

0303 75

– – Pighaj, rødhaj og andre hajer:

0303 75 20

– – – Pighaj (Squalus acanthias)

0303 75 50

– – – Rødhaj (Scyliorhinus-arter)

0303 75 90

– – – Andre hajer

0303 76 00

– – Ål (Anguilla-arter)

0303 77 00

– – Havaborre (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

0303 78

– – Kulmule (Merluccius-arter) og skælbrosme (Urophycis-arter):
– – – Kulmule Merluccius-arter:

0303 78 11

– – – – Sydafrikansk kulmule (Merluccius capensis) og dybvandskulmule (Merluccius paradoxus)

0303 78 12

– – – – Sydvestatlantisk kulmule (Merluccius hubbsi)

0303 78 13

– – – – Sydlig kulmule (Merluccius australis)

0303 78 19

– – – – Anden kulmule

0303 78 90

– – – Skælbrosme (Urophycis-arter)

0303 80

– Lever, rogn og mælke:

0303 80 10

– – Rogn og mælke, bestemt til fremstilling af desoxyribonucleinsyre eller protaminsulfat

0303 80 90

– – I andre tilfælde
Filet og andet fiskekød (også hakket), fersk, kølet eller frosset:
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ex 0304 10

Varebeskrivelse

– Fersk eller kølet:
– – Filet:
– – – Af ferskvandsfisk:

0304 10 11

– – – – Af ørred af arterne (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus
aguabonita og Oncorhynchus gilae)

0304 10 13

– – – – Af stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus), atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho)
– – – Af saltvandsfisk:

0304 10 31

– – – – Af torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) og fisk af arten Boreogadus saida
(polartorsk)

0304 10 33

– – – – Af sej (Pollachius virens)

0304 10 35

– – – – Af rødfisk (Sebastes-arter)

ex 0304 10 38

– – – – Af andre saltvandsfisk
– – Andet fiskekød (også hakket):

ex 0304 10 91

– – – Af ferskvandsfisk
– – – Af saltvandsfisk:

0304 10 97

– – – – Sildelapper

0304 10 98

– – – – Sildelapper
Fisk, tørret, saltet eller i saltlage; røget fisk, også kogt før eller under røgningen; mel, pulver og
pellets af fisk, egnet til menneskeføde:

0305 10 00

– Mel, pulver og pellets af fisk, egnet til menneskeføde

0305 20 00

– Lever, rogn og mælke af fisk, tørret, røget, saltet eller i saltlage:

0305 42 00

– – Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii)
– Fisk, tørret, også saltet, men ikke røget:

0305 51

– – Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):

0305 51 10

– – – Tørret, ikke saltet (tørfisk)

0305 51 90

– – – Tørret og saltet (klipfisk)

0305 59

– – Andre fisk:
– – – Fisk af arten Boreogadus saida (polartorsk):

0305 59 11

– – – – Tørret, ikke saltet (tørfisk)

0305 59 19

– – – – Tørret og saltet (klipfisk)

0305 59 30

– – – Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0305 59 50

– – – Ansjos (Engraulis-arter)

0305 59 60

– – – Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides) og stillehavshelleflynder (Hippoglossus stenolepis)

0305 59 70

– – – Atlanterhavshelleflynder (Hippoglossus hippoglossus)

0305 59 90

– – – Andre fisk
– Fisk, saltet, men ikke tørret eller røget, og fisk i saltlage:

0305 61 00

– – Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0305 62 00

– – Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

0305 63 00

– – Ansjos (Engraulis-arter)
Krebsdyr, også afskallede, levende, ferske, kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage; krebsdyr
med skal, kogt i vand eller dampkogte, også kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage; mel,
pulver og pellets af krebsdyr, egnet til menneskeføde:
– Frosne:

0306 11

– – Languster (Palinurus-arter, Panulirus-arter og Jasus-arter):

0306 11 10

– – – Haler

0306 11 90

– – – Andre varer
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0306 12

– – Hummer (Homarus-arter):

0306 12 10

– – – Hel

0306 12 90

– – – I andre tilfælde

ex 0306 13

– – Rejer:

0306 13 10

– – – Af Pandalidae-familien

0306 13 40

– – – Af arten (Parapenaeus longirostris)

0306 13 50

– – – Af slægten (Penaeus-arter)

0306 13 80

– – – Andre rejer

0306 14

– – Krabber:

0306 14 10

– – – Krabber af arterne Paralithodes camchaticus og Callinectes sapidus og Chinoecetes-arter

0306 14 30

– – – Taskekrabber (Cancer pagurus)

0306 14 90

– – – Andre krabber

0306 19

– – Andre varer, herunder mel, pulver og pellets af krebsdyr, egnet til menneskeføde:

0306 19 10

– – – Ferskvandskrebs

0306 19 30

– – – Jomfruhummer (Nephrops norvegicus)

0306 19 90

– – – Andre varer
– Ikke frosne:

0306 21 00

– – Languster (Palinurus-arter, Panulirus-arter og Jasus-arter)

0306 22

– – Hummer (Homarus-arter):

0306 22 10

– – – Levende
– – – I andre tilfælde:

0306 22 91

– – – – Hel

0306 22 99

– – – – I andre tilfælde

ex 0306 23

– – Rejer:

0306 23 10

– – – Af Pandalidae-familien

0306 23 90

– – – Andre rejer

0306 24

– – Krabber:

0306 24 10

– – – Krabber af arterne Paralithodes camchaticus og Callinectes sapidus og Chionoecetes-arter

0306 24 30

– – – Taskekrabber (Cancer pagurus)

0306 24 90

– – – Andre krabber

0306 29

– – Andre varer, herunder mel, pulver og pellets af krebsdyr, egnet til menneskeføde:

0306 29 10

– – – Ferskvandskrebs

0306 29 30

– – – Jomfruhummer (Nephrops norvegicus)

0306 29 90

– – – Andre varer
Bløddyr, også uden skal, levende, ferske, kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage; hvirvelløse
vanddyr, andre end krebsdyr og bløddyr, levende, ferske, kølede, frosne, tørrede, saltede eller i
saltlage; mel, pulver og pellets af hvirvelløse vanddyr, andre end krebsdyr, egnet til menneskeføde:

0307 10

– Østers:

0307 10 10

– – Levende flade østers (af slægten Ostrea), som inklusive skal ikke vejer over 40 g pr. stk.

0307 10 90

– – Andre østers
– Kammuslinger og andre muslinger af slægterne Pecten, Chlamys eller Placopecten:

0307 21 00

– – Levende, ferske eller kølede
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0307 29

– – I andre tilfælde:

0307 29 10

– – – Kammuslinger (Pecten maximus), frosne

0307 29 90

– – – Andre muslinger
– Muslinger (Mytilus-arter, Perna-arter):

ex 0307 31
0307 31 90
ex 0307 39
0307 39 90

– – Levende, ferske eller kølede:
– – – Af Perna-arter
– – I andre tilfælde:
– – – Af Perna-arter
– Tiarmet blæksprutte af arterne Sepia officinalis og Rossia macrosoma, Sepiola-arter; tiarmet blæksprutte af Ommastrephes-arter, Loligo-arter, Nototodarus-arter og Sepioteuthis-arter:

0307 41
0307 41 10

– – Levende, ferske eller kølede:
– – – Tiarmet blæksprutte af arterne Sepia officinalis og Rossia macrosoma og Sepiola-arter
– – – Tiarmet blæksprutte af Ommastrephes-arter, Loligo-arter, Nototodarus-arter, og Sepioteuthis-arter:

0307 41 91
ex 0307 41 99

– – – – Af Loligo-arter og Ommastrephes sagittatus
– – – – Andre varer
– Ottearmet blæksprutte (Octopus-arter):

0307 51 00

– – Levende, ferske eller kølede

0307 59

– – I andre tilfælde:

0307 59 10

– – – Frosne

0307 59 90

– – – I andre tilfælde

0307 60 00

– Snegle, undtagen havsnegle
– Andre varer, herunder mel, pulver og pellets af hvirvelløse vanddyr, andre end krebsdyr, egnet til
menneskeføde:

0307 91 00
ex 0307 99

– – Levende, ferske eller kølede
– – I andre tilfælde:
– – – Frosne:

0307 99 11

– – – – Tiarmet blæksprutte af Illex-arter

0307 99 15

– – – – Gopler (Rhopilema-arter)

0307 99 18

– – – – Andre varer

0307 99 90

– – – I andre tilfælde
Fisk, tilberedt eller konserveret; kaviar og kaviarerstatning tilberedt af fiskerogn:
– Fisk, hele eller i stykker, undtagen hakket:

1604 11 00

– – Laks

1604 13

– – Sardin, sardinel og brisling:
– – – Sardin:

1604 13 11

– – – – I olivenolie

1604 13 19

– – – – I andre tilfælde

1604 13 90

– – – Andre varer

1604 15

– – Makrel:
– – – Af arterne Scomber scombrus og Scomber japonicus:

1604 15 11

– – – – Filet

1604 15 19

– – – – Andre varer

1604 15 90

– – – Af arten Scomber australasicus

1604 16 00

– – Ansjos

ex 1604 19

– – Andre varer:
– – – Fisk af slægten Euthynnus, undtagen bugstribet bonit (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis):

1604 19 31

– – – – Filet (såkaldte »loins«)
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– – – – Andre varer
– – – Fisk af arten Orcynopsis unicolor:
– – – – Andre varer:

1604 19 95
1604 19 98

– – – – – Alaskasej (Theragra chalcogramma) og (Pollachius pollachius)
– – – – – Andre varer
Krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, tilberedt eller konserveret:

1605 10 00

– Krabber

1605 30

– Hummer:

1605 30 10

– – Kogt hummerkød, bestemt til fremstilling af hummersmør, postejer, supper og saucer

1605 30 90

– – I andre tilfælde

1605 40 00

– Andre krebsdyr

ex 1902 20
1902 20 10

– Pastaprodukter med fyld, også kogt eller på anden måde tilberedt:
– – Med indhold af fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr på over 20 vægtprocent
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