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I
(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1244/2003
af 11. juli 2003
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. juli 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 11. juli 2003.
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. juli 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af
indgangsprisen for visse frugter og grøntsager
(EUR/100 kg)
KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052
096
999

56,5
46,1
51,3

0707 00 05

052
999

69,6
69,6

0709 90 70

052
999

78,8
78,8

0805 50 10

388
524
528
999

67,0
70,0
59,1
65,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

064
388
400
508
512
524
528
720
800
804
999

113,5
81,8
91,9
73,0
79,6
38,6
67,2
132,9
189,7
101,5
97,0

0808 20 50

388
512
528
999

91,6
90,8
79,6
87,3

0809 10 00

052
064
094
999

206,3
132,3
127,0
155,2

0809 20 95

052
060
061
064
068
400
999

258,8
115,5
222,3
231,2
86,8
263,3
196,3

(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. 1245/2003
af 11. juli 2003
om sortsgrupper af høj kvalitet undtaget fra programmet for opkøb af kvoter for råtobak for
2003-høsten
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2075/92 af
30. juni 1992 om den fælles markedsordning for råtobak (1),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (2), særlig
artikel 14a, sjette led, og

(3)

Denne forordning bør anvendes fra den 1. november
2003, da medlemsstaterne ifølge forordning (EF) nr.
2848/98 skal offentliggøre de påtænkte salg fra den 1.
november.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Tobak —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Efter Kommissionens forordning (EF) nr. 2848/98 af 22.
december 1998 om gennemførelsesbestemmelser til
Rådets forordning (EØF) nr. 2075/92 for så vidt angår
præmieordningen,
produktionskvoterne
og
den
særstøtte, der ydes til producentsammenslutningerne, i
tobakssektoren (3), senest ændret ved forordning (EF) nr.
1983/2002 (4), fastlægger Kommissionen på grundlag af
forslag fra medlemsstaterne de følsomme produktionsområder og/eller sortsgrupper af høj kvalitet i hver
medlemsstat, som er undtaget fra programmet for opkøb
af kvoter.

Følgende mængder af sortsgrupper af høj kvalitet undtages fra
programmet for opkøb af kvoter for 2003-høsten:
a) Grækenland:
— gruppe VIII:

10 400 tons

b) Frankrig:
— gruppe III:

3 411,851 tons

c) Portugal:
— gruppe I:

1 227 tons

— gruppe II:

243 tons.

Artikel 2
(2)

Nogle medlemsstater har anmodet om, at en række
sortsgrupper af høj kvalitet undtages fra programmet for
opkøb af kvoter for 2003-høsten. Disse sortsgrupper af
høj kvalitet bør derfor fastlægges for 2003-høsten.

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra den 1. november 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 11. juli 2003.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT L 215 af 30.7.1992, s. 70.
EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1.
EFT L 358 af 31.12.1998, s. 17.
EFT L 306 af 8.11.2002, s. 8.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1246/2003
af 11. juli 2003
om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør og maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og
koncentreret smør med henblik på den 123. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den
løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

differentieres efter anvendelsesformålet, smørrets fedtindhold og den valgte fremgangsmåde, eller det besluttes, at
licitationen skal være uden virkning. Størrelsen af forarbejdningssikkerheden skal følgelig fastlægges.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af
17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og
mejeriprodukter (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/
2003 (2), særlig artikel 10, og

(2)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Mælk og Mejeriprodukter —

ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ifølge Kommissionens forordning (EF) nr. 2571/97 af
15. december 1997 om salg af smør til nedsat pris og
ydelse af støtte for fløde, smør og koncentreret smør til
fremstilling af konditorvarer, konsumis og andre levnedsmidler (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 635/
2000 (4), sælger interventionsorganerne ved licitation
visse mængder smør, de ligger inde med, og yder støtte
til fløde, smør og koncentreret smør. I artikel 18 i
nævnte forordning er det fastsat, at der på grundlag af
de ved hver særlig licitation indkomne bud fastsættes en
mindstesalgspris for smør samt et maksimumsstøttebeløb for fløde, smør og koncentreret smør, der kan

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
For den 123. særlige licitation i forbindelse med den løbende
licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97, fastsættes
mindstesalgspriserne, maksimumsstøttebeløbene samt forarbejdningssikkerhederne som anført i tabellen i bilaget.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 12. juli 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 11. juli 2003.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48.
EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1.
EFT L 350 af 20.12.1997, s. 3.
EFT L 76 af 25.3.2000, s. 9.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 11. juli 2003 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør og maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 123. særlige licitation, der afholdes i
forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97
(EUR/100 kg)
Formel

A
Med
røbestoffer

Uden
røbestoffer

Med
røbestoffer

Uden
røbestoffer

Til det ubehandlede
smør

—

—

—

—

Koncentreret

—

—

—

—

Til det ubehandlede
smør

—

—

—

—

Koncentreret

—

—

—

—

Smør ≥ 82 %

85

81

—

81

Smør < 82 %

83

79

—

79

105

101

105

101

Fløde

—

—

36

34

Smør

94

—

—

—

116

—

116

—

—

—

40

—

Valgt fremgangsmåde

Mindste
salgspris

Smør ≥ 82 %

Forarbejdningssikkerhed

Maksimumsstøttebeløb

Forarbejdningssikkerhed

B

Koncentreret smør

Koncentreret smør
Fløde
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1247/2003
af 11. juli 2003
om fastsættelse af maksimumsopkøbspriser for smør i forbindelse med den 76. licitation, der
gennemføres i henhold til den i forordning (EF) nr. 2771/1999 omhandlede løbende licitation
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(2)

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

På grundlag af de bud, der modtages, bør maksimumsopkøbsprisen fastsættes til det ovenfor nævnte niveau.

(3)

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af
17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og
mejeriprodukter (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/
2003 (2), særlig artikel 10, og

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ifølge artikel 13 i Kommissionens forordning (EF) nr.
2771/1999 af 16. december 1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999
for så vidt angår interventionsforanstaltninger på
markedet for fløde og smør (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 359/2003 (4), fastsættes der i betragtning af
de bud, der modtages for hver licitation, en maksimumsopkøbspris ud fra den gældende interventionspris, eller
det besluttes ikke at tage licitationen til følge.

Artikel 1
I forbindelse med den 76. licitation, der gennemføres i henhold
til forordning (EF) nr. 2771/1999, og for hvilken fristen for
indgivelse af bud udløber den 8. juli 2003 fastsættes maksimumsopkøbsprisen til 295,38 EUR/100 kg.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 12. juli 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 11. juli 2003.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48.
EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1.
EFT L 333 af 24.12.1999, s. 11.
EUT L 53 af 28.2.2003, s. 17.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1248/2003
af 11. juli 2003
om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 295. særlige licitation, der
foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(2)

Med henblik på de bud, der er afgivet, bør maksimumsstøtten fastsættes på nedennævnte niveau, og destinationssikkerheden bør fastsættes i overensstemmelse
hermed.

(3)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Mælk og Mejeriprodukter —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af
17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og
mejeriprodukter (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/
2003 (2), særlig 10, og
ud fra følgende betragtninger
(1)

I henhold til Kommissionens forordning (EØF) nr. 429/
90 af 20. februar 1990 om støtte ved licitation til
koncentreret smør bestemt til direkte forbrug i Fællesskabet (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 124/
1999 (4), afholder interventionsorganerne en løbende
licitation for ydelse af støtte til koncentreret smør. I
artikel 6 i nævnte forordning er det fastsat, at der under
hensyntagen til de ved hver særlig licitation indkomne
bud fastsættes en maksimumsstøtte for koncentreret
smør med et indhold af fedtstof på mindst 96 %, eller
det besluttes ikke at tage licitationen til følge. Størrelsen
af destinationssikkerheden bør fastsættes i overensstemmelse hermed.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
For den 295. særlige licitation i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation fastsættes
maksimumsstøtten samt destinationssikkerheden således:
— maksimumsstøtten:

105 EUR/100 kg

— destinationssikkerheden:

116 EUR/100 kg.

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 12. juli 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 11. juli 2003.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48.
EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1.
EFT L 45 af 21.2.1990, s. 8.
EFT L 16 af 21.1.1999, s. 19.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1249/2003
af 11. juli 2003
om udstedelse af eksportlicenser efter ordning A3 for frugt og grøntsager (tomater, druer til
spisebrug og æbler)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

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 Kommissionens forordning
(EF) nr. 47/2003 (2), særlig artikel 35, stk. 3, tredje afsnit, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1074/2003 (3) har
åbnet en licitation ved fastsættelse af de vejledende restitutionssatser og de vejledende mængder for eksportlicenser, der kan udstedes efter ordning A3.

(2)

På grundlag af de indgivne bud skal der fastsættes maksimumssatser for restitutionen og udstedelsesprocentsatser
for de mængder, der vedrører de bud, der er indgivet til
disse maksimumssatser.

(3)

For tomater, druer til spisebrug og æbler er den maksimumssats, der er nødvendig for tildeling af licenser for
den vejledende mængde inden for rammerne af den
mængde, der er afgivet bud for, ikke over halvanden
gang højere end den vejledende restitutionssats —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
For tomater, druer til spisebrug og æbler er maksimumssatsen
for restitutionen og udstedelsesprocentsatsen for den licitation,
der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 1074/2003, angivet i
bilaget.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 12. juli 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 11. juli 2003.
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) EUT L 42 af 15.2.2003, s. 25.
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BILAG
Udstedelse af eksportlicenser efter ordning A3 for frugt og grøntsager (tomater, druer til spisebrug og æbler)

Maksimumssats for restitutionen
(EUR/t netto)

Udstedelsesprocentsats for de mængder,
der er ansøgt om til maksimumssatsen for
restitutionen

Tomater

25

100 %

Druer til spisebrug

19

4%

Æbler

19

9%

Produkt
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II
(Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS AFGØRELSE
af 7. juli 2003
om vedtagelse af Fællesskabets importbeslutninger for visse kemikalier i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 304/2003 og om ændring af afgørelse 2000/657/EF og 2001/
852/EF
(EØS-relevant tekst)

(2003/508/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(4)

Det midlertidige sekretariat har anmodet deltagerne i
PIC-proceduren om at anvende den særlige formular for
svar fra importlandet ved rapporteringen af deres
importbeslutninger.

(5)

Kemikaliet monocrotophos er blevet tilføjet til listen
over kemikalier, der er omfattet af den midlertidige PICprocedure som pesticid, som Kommissionen har
modtaget oplysninger om fra det midlertidige sekretariat
i form af en beslutningsvejledning. Monocrotophos er
allerede omfattet af den midlertidige PIC-procedure, idet
visse meget farlige pesticidformuleringer indeholdende
monocrotophos er opført i bilag III til Rotterdamkonventionen. I afventning af Fællesskabets evaluering af
monocrotophos inden for rammerne af Rådets direktiv
91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (3), senest ændret ved forordning
(EF) nr. 806/2003 (4), blev der afgivet et foreløbigt svar
om disse pesticidformuleringer i Kommissionens afgørelse 2000/657/EF af 16. oktober 2000 om vedtagelse af
Fællesskabets afgørelser om indførsel af bestemte kemikalier i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 2455/92
om udførsel og indførsel af visse farlige kemikalier (5),
som ændret ved beslutning 2001/852/EF (6). I henhold
til Kommissionens forordning (EF) nr. 2076/2002 af 20.
november 2002 om forlængelse af den periode, der er
angivet i artikel 8, stk. 2, i Rådets direktiv 91/414/EØF,
og om afvisning af optagelse af visse aktive stoffer i bilag
I til dette direktiv og tilbagetrækning af godkendelser af
plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse stoffer (7),

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 304/2003 af 28. januar 2003 om eksport og import af
farlige kemikalier (1), særlig artikel 12, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I henhold til forordning (EF) nr. 304/2003 træffer
Kommissionen afgørelse på Fællesskabets vegne om,
hvorvidt der skal gives tilladelse til import til Fællesskabet af hvert kemikalie, som er omfattet af proceduren
med forudgående informeret samtykke (PIC-proceduren).

(2)

De Forenede Nationers Miljøprogram (UNEP) og
Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisationen (FAO) er
blevet udpeget til at udføre sekretariatsopgaverne i
forbindelse med gennemførelsen af den midlertidige PICprocedure, der blev indført ved slutakten fra de befuldmægtigedes konference om Rotterdam-konventionen om
proceduren for forudgående informeret samtykke for
visse farlige kemikalier og pesticider i international
handel, herunder navnlig den heri fastsatte resolution
om overgangsforanstaltninger; konventionen blev undertegnet den 11. september 1998 og godkendt af Fællesskabet ved Rådets afgørelse 2003/106/EF (2).

(3)

Kommissionen, der handler som fælles udpeget
myndighed, er forpligtet til at videresende beslutninger
om kemikalier til sekretariatet for den midlertidige PICprocedure, herefter benævnt »det midlertidige sekretariat«, på vegne af Fællesskabet og dets medlemsstater.

(1) EUT L 63 af 6.3.2003, s. 1.
(2) EUT L 63 af 6.3.2003, s. 27.

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.
EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1.
EFT L 275 af 27.10.2000, s. 44.
EFT L 318 af 4.12.2001, s. 28.
EFT L 319 af 23.11.2002, s. 3.
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dende visse virksomme stoffer (3), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 807/2003 (4). Dette blev afspejlet i en
endelig importbeslutning, der er indeholdt i afgørelse
2001/852/EF. Ethylenoxid er for nylig anmeldt under
fællesskabsprogrammet for evaluering af eksisterende
stoffer i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF
af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige
produkter (5), hvori der fastsættes en overgangsperiode, i
hvilken medlemsstaterne i afventning af en fællesskabsafgørelse kan træffe nationale beslutninger om stoffer og
produkter inden for dette anvendelsesområde. Importbeslutningen i afgørelse 2001/852/EF bør derfor erstattes.

blev monocrotophos udelukket fra bilag I til direktiv 91/
414/EØF, og godkendelser af plantebeskyttelsesmidler
indeholdende dette stof skulle tilbagekaldes senest den
25. juli 2003. Det foreløbige svar, der er fastsat i afgørelse 2000/657/EF, bør følgelig erstattes af en endelig
importbeslutning.

(6)

(7)

Kemikalierne 2,4,5-T, chlorbenzilat og phosphamidon er
omfattet af anvendelsesområdet for direktiv 91/414/EØF,
som fastsætter en overgangsperiode, i hvilken medlemsstaterne i afventning af en fællesskabsafgørelse kan træffe
beslutning om stoffer og produkter, som er omfattet af
direktivets anvendelsesområde. Disse stoffer blev med
forordning (EF) nr. 2076/2002 udelukket fra bilag I til
direktiv 91/414/EØF, og godkendelser af plantebeskyttelsesmidler indeholdende disse stoffer skulle derfor tilbagekaldes senest den 25. juli 2003. Importbeslutningerne
for pesticidformuleringerne 2,4,5-T, chlorbenzilat og
phosphamidon, som er fastlagt i afgørelse 2000/657/EF,
der blev forelagt som foreløbige svar i afventning af
Fællesskabets afgørelse, bør erstattes af endelige beslutninger.

Kemikalierne parathion og parathion-methyl er også
omfattet af anvendelsesområdet for direktiv 91/414/EØF.
Med Kommissionens beslutning 2001/520/EF af 9. juli
2001 om afvisning af at indsætte parathion i bilag I til
Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af
godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder
dette aktive stof (1), og Kommissionens beslutning 2003/
166/EF af 10. marts 2003 om afvisning af at optage
parathion-methyl i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF
og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof (2) er disse
stoffer nu blevet udelukket fra bilag I til direktiv 91/414/
EØF, og godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der
indeholder disse stoffer, er blevet tilbagekaldt. Følgelig
bør importbeslutningerne for pesticidformuleringerne
parathion og parathion-methyl som fastsat i henholdsvis
Kommissionens afgørelse 2001/852/EF af 19. november
2001 om vedtagelse af Fællesskabets afgørelser om
indførsel i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 2455/
92 om udførsel og indførsel af visse farlige kemikalier
og om ændring af afgørelse 2000/657/EF samt afgørelse
2000/657/EF, der blev forelagt som foreløbige svar i
afventning af Fællesskabets afgørelse, erstattes af endelige
beslutninger.

L 174/11

(9)

Kemikalierne PBB (polybromerede biphenyler) blev
underkastet strenge restriktioner på fællesskabsniveau
med Rådets direktiv 76/769/EØF af 27. juli 1976 om
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt
eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af
markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og
præparater (6), senest ændret ved direktiv 2003/11/EF (7).
Dette blev afspejlet i Fællesskabets importbeslutning,
som blev offentliggjort i PIC-cirkulære V, hvori der blev
gjort status over situationen pr. 30. juni 1995. I denne
beslutning blev der dog ikke taget hensyn til et totalforbud mod PBB i Østrig fra 1993. Det er derfor
nødvendigt at erstatte denne importbeslutning.

(10)

De i denne afgørelse fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat
i medfør af artikel 29 i Rådets direktiv 67/548/EØF (8),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 807/2003 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
De foreløbige svar angående importen af kemikalierne 2,4,5-T,
chlorbenzilat, parathion-methyl, monocrotophos og phosphamidon som fastsat i bilaget til afgørelse 2000/657/EF, erstattes
af svarformularerne vedrørende import i bilag I til denne afgørelse.

Artikel 2
Den endelige beslutning om import af ethylenoxid og det foreløbige svar om import af parathion som fastlagt i bilaget til
afgørelse 2001/852/EF erstattes af svarformularerne vedrørende
import i bilag II til denne afgørelse.

(8)

Kemikaliet ethylenoxid er omfattet af direktiv 79/117/
EØF af 21. december 1978 om forbud mod markedsføring og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler indehol-

(1) EFT L 187 af 10.7.2001, s. 47.
(2) EUT L 67 af 12.3.2003, s. 18.

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

EFT L 33 af 8.2.1979, s. 36.
EUT L 122 af 16.5.2003, s. 36.
EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1.
EFT L 262 af 27.9.1976, s. 201.
EUT L 42 af 15.2.2003, s. 45.
EFT 196 af 16.8.1967, s. 1.
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Artikel 3
Den endelige beslutning om import af kemikaliet PBB (polybromerede biphenyler), som blev offentliggjort i
PIC-cirkulære V, erstattes af svarformularen vedrørende import i bilag III til denne afgørelse.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. juli 2003.
På Kommissionens vegne
Margot WALLSTRÖM

Medlem af Kommissionen
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BILAG I
Reviderede importbeslutninger for de kemiske stoffer 2,4,5-T, chlorbenzilat, parathion-methyl, monocrotophos
og phosphamidon, som erstatter de tidligere importbeslutninger i afgørelse 2000/657/EF
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BILAG II
Reviderede importbeslutninger for de kemiske stoffer ethylenoxid og parathion, som erstatter de tidligere
importbeslutninger i afgørelse 2001/852/EF
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BILAG III
Revideret importbeslutning for kemikaliet PBB (polybromerede biphenyler), som erstatter den tidligere importbeslutning fra 1995
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KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 10. juli 2003
om ændring af beslutning 2001/338/EF om visse beskyttelsesforanstaltninger over for toskallede
bløddyr fra eller med oprindelse i Peru
(meddelt under nummer K(2003) 2290)
(EØS-relevant tekst)

(2003/509/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(4)

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

Beslutning 2001/338/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

under henvisning til Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december
1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af
veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i
Fællesskabet (1), særlig artikel 22, stk. 1, og

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for
Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

Artikel 1

Som følge af de mangler, der blev konstateret under et
EF-kontrolbesøg i Peru, for så vidt angår kontrol af hygiejneforholdene i produktionen af toskallede bløddyr,
vedtog Kommissionen beslutning 2001/338/EF (2) om
suspension af importen af toskallede bløddyr fra eller
med oprindelse i Peru, undtagen Pectinidae-produkter
under bestemte forhold.

Artikel 2, stk. 2, litra a), i beslutning 2001/338/EF affattes
således:

I henhold til beslutning 2001/338/EF revideres bestemmelserne om suspension i lyset af de peruvianske
myndigheders garantier og resultaterne af et EF-kontrolbesøg på stedet.

Artikel 2

I maj 2002 foretog Fællesskabet et kontrolbesøg, hvor
de peruvianske myndigheder fremlagde tilfredsstillende
garantier, for så vidt angår overvågningen af produktionsområderne La Mina/Bahia Lagunilla og Isla Tortuga.
Resultaterne af kontrolbesøget har ført til den konklusion, at de peruvianske myndigheders garantier er
tilfredsstillende, og at der kan gives tilladelse til import
af Pectinidae fra de pågældende områder på de betingelser, der allerede er fastsat i beslutning 2001/338/EF
for andre akvakulturområder.

(1) EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9.
(2) EFT L 120 af 24.4.2001, s. 45.

»a) Pectinidae, der stammer fra akvakulturområderne
Pucusana (001), Guayanuna (002), La Mina/Bahia
Lagunilla (003) og Isla Tortuga (004), hvis de er
renset«.

Denne beslutning anvendes fra den 15. juli 2003.
Artikel 3
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. juli 2003.
På Kommissionens vegne
David BYRNE

Medlem af Kommissionen

