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(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1457/2003
af 18. august 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 19. august 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 18. august 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 18. august 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af
indgangsprisen for visse frugter og grøntsager
(EUR/100 kg)
KN-kode

Tredjelandskode ( )

0702 00 00

060
999

49,6
49,6

0709 90 70

052
999

83,4
83,4

0805 50 10

382
388
524
528
999

50,7
54,6
54,0
63,2
55,6

0806 10 10

052
064
400
600
999

120,9
140,1
193,4
129,5
146,0

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

039
388
400
508
512
528
720
800
804
999

65,0
74,7
91,1
84,8
96,3
60,6
54,2
126,1
90,0
82,5

0808 20 50

052
388
512
528
800
999

101,6
66,7
87,0
87,6
123,4
93,3

0809 30 10, 0809 30 90

052
068
094
999

119,1
54,1
70,9
81,4

0809 40 05

064
066
093
094
624
999

65,1
61,9
60,7
60,9
145,2
78,8

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. 1458/2003
af 18. august 2003
om åbning og forvaltning af toldkontingenter for svinekødsprodukter
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

fald under anvendelse af en fælles acceptprocent. Det
bør i de erhvervsdrivendes interesse fastsættes, at licensansøgningen kan tilbagekaldes, når acceptkoefficienten
er blevet fastsat.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2759/75 af
29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for
svinekød (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1365/
2000 (2), særlig artikel 8, stk. 2, artikel 11, stk. 1, og artikel 22,
stk. 2,

(5)

Det bør endvidere præciseres, at indførsel i forbindelse
med et kontingent kun kan ske mod forelæggelse af
importlicens. Den tærskelmængde, under hvilken de
erhvervsdrivende kan tilbagekalde deres licensansøgninger, hvis der anvendes en fælles acceptprocent, bør
fastlægges.

(6)

For at lette samhandelen mellem Det Europæiske Fællesskab og tredjelande er det nødvendigt, at svinekødsprodukter kan indføres uden pligt til at indføre fra oprindelseslandet, der dog ud fra statistiske hensyn bør anføres i
rubrik 8 i importlicensen.

Kommissionens forordning (EF) nr. 1486/95 (4) af 28.
juni 1995 om åbning og forvaltning af toldkontingenter
for svinekødsprodukter er blevet ændret væsentligt ved
flere lejligheder (5). Forordningen bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(7)

For at sikre indførslernes regelmæssighed er det nødvendigt dels at fastlægge de produkter, der er omfattet af
importordningen, og dels fordele de mængder, der er
fastsat i bilag I til nærværende forordning, over perioden
fra 1. juli til 30. juni.

Som led i de multilaterale handelsforhandlinger i
Uruguayrundens regi har Fællesskabet forhandlet en
række aftaler, herunder aftalen om landbruget. Ifølge
aftalen åbnes der adgang til EF-markedet for en række
svinekødsprodukter fra tredjelande. Det er derfor
nødvendigt at fastlægge særbestemmelser om importordningen for svinekødssektoren.

(8)

For at ordningen kan blive forvaltet effektivt, bør det
fastsættes, at der skal stilles en sikkerhed på 20 EUR/
100 kg i forbindelse med importlicenserne. På grund af
risikoen for spekulationshandel med svinekød bør der
fastsættes præcise betingelser for, hvilke erhvervsdrivende der har adgang til ordningen.

(9)

De erhvervsdrivendes opmærksomhed bør henledes på,
at licenserne kun kan anvendes for produkter, for hvilke
alle Fællesskabets veterinærbestemmelser er overholdt.

(10)

For at sikre en korrekt forvaltning af importordningerne
behøver Kommissionen præcise oplysninger fra
medlemsstaterne om de mængder, der rent faktisk er
indført. For klarhedens skyld er det nødvendigt at
anvende en enkelt model for at meddele mængder
mellem medlemsstaterne og Kommissionen.

(11)

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

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1095/96 af 18.
juni 1996 om iværksættelse af indrømmelserne i liste CXL, der
blev udarbejdet efter afslutningen af forhandlingerne i forbindelse med artikel XXIV, stk. 6, i GATT (3), særlig artikel 1, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Ifølge aftalen skal de variable importafgifter afskaffes, og
alle de foranstaltninger, der indskrænker indførslen af
landbrugsprodukter, skal omdannes til told.
Ordningen bør forvaltes ved hjælp af importlicenser. I
den forbindelse bør der for indgivelse af ansøgninger og
for arten af oplysninger i ansøgningerne og i licenserne
fastsættes bestemmelser, som fraviger artikel 8 i
Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 af 9. juni
2000 om fælles gennemførelsesbestemmelser for importog eksportlicenser samt forudfastsættelsesattester for
landbrugsprodukter (6), senest ændret ved forordning (EF)
nr. 325/2003 (7). Det bør endvidere fastsættes, at licenserne udstedes efter en vis frist til stillingtagen og i givet
EFT L 282 af 1.11.1975, s. 1.
EFT L 156 af 29.6.2000, s. 5.
EFT L 146 af 20.6.1996, s. 1.
EFT L 145 af 29.6.1995, s. 58.
Jf. bilag V.
EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1.
EUT L 47 af 21.2.2003, s. 21.
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— Regulation (EC) No 1458/2003
— Règlement (CE) no 1458/2003

Artikel 1

— Regolamento (CE) n. 1458/2003
— Verordening (EG) nr. 1458/2003

Der åbnes årlige toldkontingenter for indførsel som fastsat i
bilag I for de produktgrupper og på de betingelser, der er
anført i bilaget.

— Regulamento (CE) n.o 1458/2003
— Asetus (EY) N:o 1458/2003
— Förordning (EG) nr 1458/2003

Artikel 2
For så vidt angår de produkter under KN-kode ex 0203 19 55
og ex 0203 29 55, som er nævnt i gruppe G2 og G3 i bilag I,
forstås i denne forordning ved:
— »udbenet kam«: kam og stykker deraf, udbenet, uden
mørbrad, også med svær og spæk
— »mørbrad«: det stykke, der omfatter kødet af musklerne
musculus major psoas og musculus minor psoas, med eller
uden mørbradhoved, også afpudset.

e) i licensen skal en af følgende angivelser være anført i rubrik
24:
toldsats fastsat til … i henhold til:
— Reglamento (CE) no 1458/2003
— Forordning (EF) nr. 1458/2003
— Verordnung (EG) Nr. 1458/2003
— Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1458/2003
— Regulation (EC) No 1458/2003
— Règlement (CE) no 1458/2003
— Regolamento (CE) n. 1458/2003

Artikel 3
Toldkontingenter som fastsat i bilag I opdeles i kvartalstrancher
på 25 %, der anvendes den 1. juli, den 1. oktober, den 1. januar
og den 1. april.

Artikel 4
For importlicenser vedrørende toldkontingenter som fastsat i
bilag I gælder følgende:
a) ansøgeren skal være en fysisk eller juridisk person, der på
det tidspunkt, ansøgningen indgives, over for medlemsstatens kompetente myndigheder på tilfredsstillende vis kan
dokumentere, at han i mindst de sidste 12 måneder forud
for licensansøgningens indgivelse har drevet handel med
svinekødsprodukter med tredjelande; dog er detailforretninger og restauranter, som sælger deres produkter til den
endelige forbruger, udelukket fra at kunne benytte
ordningen
b) i licensansøgningen må kun være anført et af gruppenumrene i bilag I til denne forordning; ansøgningen kan omfatte
produkter henhørende under forskellige KN-koder og med
oprindelse i et enkelt land; i så fald anføres alle KN-koder i
rubrik 16 og varebeskrivelserne i rubrik 15; for gruppe G2
skal licensansøgningen omfatte mindst 20 tons og højst
10 % af den mængde, der er til rådighed for den i artikel 3
nævnte periode; for de øvrige grupper skal licensansøgningen omfatte mindst 1 ton og højst 10 % af den mængde,
der er til rådighed for den i artikel 3 nævnte periode
c) i licensansøgningen og i licensen skal oprindelseslandet være
anført i rubrik 8
d) i licensansøgningen og i licensen skal en af følgende angivelser være anført i rubrik 20:
— Reglamento (CE) no 1458/2003
— Forordning (EF) nr. 1458/2003
— Verordnung (EG) Nr. 1458/2003
— Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1458/2003

— Verordening (EG) nr. 1458/2003
— Regulamento (CE) n.o 1458/2003
— Asetus (EY) N:o 1458/2003
— Förordning (EG) nr 1458/2003.

Artikel 5
1. Licensansøgninger indgives i løbet af de første syv dage i
måneden forud for hver periode, jf. artikel 3.
2. En licensansøgning tages kun i betragtning, hvis ansøgeren skriftligt erklærer, at han for den igangværende periode
ikke har indgivet og ikke vil indgive andre ansøgninger for
produkter af samme gruppe som anført i bilag I i den medlemsstat, hvor ansøgningen indgives, eller i andre medlemsstater.
Hvis en ansøger indgiver flere ansøgninger for produkter af
samme gruppe som anført i bilag I, tages ingen af de indgivne
ansøgninger i betragtning. Dog kan hver ansøger indgive flere
ansøgninger om importlicenser for produkter af samme gruppe
som anført i bilag I, hvis produkterne har oprindelse i flere
forskellige lande.
3. De enkelte ansøgninger, som hver især omfatter et enkelt
oprindelsesland, indgives samtidigt til en medlemsstats kompetente myndighed. De betragtes, for så vidt angår det i artikel 4,
litra b), nævnte maksimum og anvendelsen af stk. 2, andet
afsnit, i nærværende artikel, som en enkelt ansøgning.
4. Ansøgninger om importlicenser ledsages af en sikkerhedsstillelse på 20 EUR/100 kg for alle de i bilag I nævnte
produkter.
5. Den tredje arbejdsdag efter udløbet af perioden for indgivelse af ansøgninger meddeler medlemsstaterne Kommissionen,
hvilke ansøgninger der er indgivet for hvert produkt. Meddelelsen indeholder en liste over ansøgerne og en oversigt over de
mængder, der er ansøgt om.
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Alle meddelelser, herunder »ingen ansøgninger«, fremsendes pr.
telex eller telefax den pågældende arbejdsdag under anvendelse
af den formular, der er vist i bilag II, hvis der ikke er indgivet
ansøgninger, eller under anvendelse af formularen i bilag II og
III, hvis der er indgivet ansøgninger.
6.
Kommissionen bestemmer så hurtigt som muligt, i hvilket
omfang ansøgninger i henhold til artikel 4 imødekommes.
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Alle meddelelser, inklusive meddelelser om, at der ikke har
været nogen indførsel, foretages efter modellen i bilag IV.
Artikel 6
1. Importlicenserne er gyldige i 150 dage fra den faktiske
udstedelsesdato, jf. artikel 23, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1291/
2000.

Hvis de mængder, for hvilke der er ansøgt om licenser, overstiger de disponible mængder, fastsætter Kommissionen en
fælles acceptprocent for de mængder, der er ansøgt om. Hvis
procenten er på under 5, kan Kommissionen undlade at imødekomme ansøgningerne, og sikkerheden frigives straks.

Licenserne kan dog ikke være gyldige efter den 30. juni i
udstedelsesåret.

7.
De erhvervsdrivende kan senest ti arbejdsdage efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende af den fælles acceptprocent tilbagekalde deres licensansøgninger, hvis anvendelsen
af procenten medfører, at der fastsættes en mængde på under
20 tons for gruppe G2 og på under 1 ton for de øvrige
grupper. Medlemsstaterne underretter Kommissionen herom
senest fem dage efter licensansøgningens tilbagekaldelse og
frigiver straks sikkerheden.

Artikel 7

8.
Kommissionen fastlægger den restmængde, der skal
lægges til den disponible mængde i den følgende periode inden
for den i artikel 1 nævnte periode.
9.
Licenserne udstedes så hurtigt som muligt, efter at
Kommissionen har truffet beslutning.
10. Licenserne kan kun anvendes for produkter, for hvilke
alle Fællesskabets veterinærbestemmelser er overholdt.
11. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen inden
udgangen af den fjerde måned efter hver årsperiode, fra 1. juli
til 30. juni, hvilke mængder produkter der rent faktisk blev
indført i nævnte periode i henhold til nærværende forordning.

2. Importlicenser, der er udstedt i henhold til denne forordning, kan ikke overdrages.

Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1291/2000 finder anvendelse, hvis andet ikke er fastsat i nærværende forordning.
Uanset artikel 8, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1291/2000 kan
den mængde, der indføres i henhold til nærværende forordning,
ikke overstige den mængde, som er anført i rubrik 17 og 18 i
importlicenserne. Tallet »0« anføres i den forbindelse i rubrik
19 i licenserne.
Artikel 8
Forordning (EF) nr. 1486/95 ophæves.
Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag VI.
Artikel 9
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 18. august 2003.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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BILAG I
Told
(EUR/t)

Mængde (t) fra
1. juli 2000

Kam og skinke, udbenet, fersk, kølet eller frosset

250

34 000

Mørbrad, fersk, kølet eller frosset

300

5 000

1601 00 91

Tørrede pølser og smørepølser, ikke kogte

747

1601 00 99

Andre varer

502

1602 41 10

Andre varer af kød, slagteaffald eller blod, tilberedte
eller konserverede

784

Gruppe nr.

KN-kode

G2

ex 0203 19 55
ex 0203 29 55

G3

ex 0203 19 55
ex 0203 29 55

G4

G5

1602 42 10

Varebeskrivelse

646

1602 49 11

784

1602 49 13

646

1602 49 15

646

1602 49 19

428

1602 49 30

375

1602 49 50

271

G6

0203 11 10
0203 21 10

Hele eller halve kroppe, ferske, kølede eller frosne

268

G7

0203 12 11

Stykker, ferske, kølede eller frosne, udbenede og ikke
udbenede, undtagen mørbrad, der frembydes særskilt

389

0203 12 19

300

0203 19 11

300

0203 19 13

434

0203 19 15

233

ex 0203 19 55

434

0203 19 59

434

0203 22 11

389

0203 22 19

300

0203 29 11

300

0203 29 13

434

0203 29 15

233

ex 0203 29 55

434

0203 29 59

434

)
3 000
9
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
=
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
;

6 100

15 000
9
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
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5 500
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BILAG II
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BILAG III
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BILAG IV

BILAG V
Ophævet forordning med ændringer
Kommissionens forordning (EF) nr. 1486/95

(EFT L 145 af 29.6.1995, s. 58)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1176/96

(EFT L 155 af 28.6.1996, s. 26)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2068/96, kun artikel 2

(EFT L 277 af 30.10.1996, s. 12)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1244/97

(EFT L 173 af 1.7.1997, s. 80)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1390/98

(EFT L 187 af 1.7.1998, s. 28)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1409/1999

(EFT L 164 af 30.6.1999, s. 51)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1378/2000

(EFT L 156 af 29.6.2000, s. 31)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1006/2001, kun artikel 2

(EFT L 140 af 24.5.2001, s. 13)
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BILAG VI
Sammenligningstabel
Forordning (EF) nr. 1486/95

Nærværende forordning

Artikel 1-4

Artikel 1-4

Artikel 5, stk. 1

Artikel 5, stk. 1

Artikel 5, stk. 2, første og andet afsnit

Artikel 5, stk. 2, første og andet afsnit

Artikel 5, stk. 2, tredje afsnit

Artikel 5, stk. 3

Artikel 5, stk. 3

Artikel 5, stk. 4

Artikel 5, stk. 4

Artikel 5, stk. 5

Artikel 5, stk. 5, første og andet afsnit

Artikel 5, stk. 6, første og andet afsnit

Artikel 5, stk. 5, tredje afsnit

Artikel 5, stk. 7

Artikel 5, stk. 5, fjerde afsnit

Artikel 5, stk. 8

Artikel 5, stk. 6

Artikel 5, stk. 9

Artikel 5, stk. 7

Artikel 5, stk. 10

Artikel 5, stk. 8

Artikel 5, stk. 11

Artikel 6, første og andet afsnit

Artikel 6, stk. 1, første og andet afsnit

Artikel 6, tredje afsnit

Artikel 6, stk. 2

Artikel 7

Artikel 7

—

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9

Bilag I

Bilag I

Bilag II
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2003
af 18. august 2003
om fastsættelse for produktionsåret 2003/04 af den minimumspris, der skal betales producenterne
for uforarbejdede tørrede figner, samt produktionsstøtten for tørrede figner
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2201/96 af 28.
oktober 1996 om den fælles markedsordning for forarbejdede
frugter og grøntsager (1), senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 453/2002 (2), særlig artikel 6b, stk. 3, og
artikel 6c, stk. 7, og
ud fra følgende betragtninger:
Datoerne for produktionsåret for tørrede figner er fastsat
i artikel 2, stk. 1, litra c), i Kommissionens forordning
(EF) nr. 449/2001 af 2. marts 2001 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 2201/96 for så vidt
angår produktionsstøtteordningen for forarbejdede
frugter og grøntsager (3), senest ændret ved forordning
(EF) nr. 1426/2002 (4).

(1)

(2)

Kriterierne for fastsættelse af minimumsprisen og
produktionsstøtten er fastsat i artikel 6b og 6c i forordning (EF) nr. 2201/96.

(3)

Kriterierne for de produkter, for hvilke der fastsættes
minimumspris og støtte, er fastlagt i artikel 1 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1573/1999 af 19. juli 1999

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning
(EF) nr. 2201/96 for så vidt angår krav til tørrede figner,
der er omfattet af produktionsstøtteordningen (5).
(4)

Minimumsprisen og produktionsstøtten for produktionsåret 2003/04 bør derfor fastsættes.

(5)

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
For produktionsåret 2003/04 er:
a) den minimumspris, der er omhandlet i artikel 6b i forordning (EF) nr. 2201/96, på 878,86 EUR pr. ton netto ab
producent for uforarbejdede tørrede figner
b) den produktionsstøtte, der er omhandlet i artikel 6c i
nævnte forordning, på 264,83 EUR pr. ton netto for
tørrede figner.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 18. august 2003.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

297 af 21.11.1996, s. 29.
72 af 14.3.2002, s. 9.
64 af 6.3.2001, s. 16.
206 af 4.8.2002, s. 4.

(5) EFT L 187 af 20.7.1999, s. 27.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1460/2003
af 18. august 2003
om fastsættelse for produktionsårene 2003/04, 2004/05 og 2005/06 af gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 for så vidt angår raffineringsindustriens forventede
maksimale råsukkerbehov
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af
19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1),
ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 680/2002 (2),
særlig artikel 39, stk. 6, og artikel 41, stk. 2, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Artikel 39 i forordning (EF) nr. 1260/2001 indeholder
bestemmelser, der tager sigte på en hensigtsmæssig
forsyning af Fællesskabets raffinaderier som defineret i
forordningens artikel 7, stk. 4, fjerde afsnit, herunder de
bestemmelser, der gælder, hvis raffineringsindustriens
forventede maksimale behov overskrides.

(2)

For at sikre, at bestemmelserne om de forventede maksimale behov som fastsat i artikel 39, stk. 2, i forordning
(EF) nr. 1260/2001 overholdes, er det nødvendigt at fastsætte foranstaltninger, der gør det muligt for medlemsstaterne at registrere oplysninger herom og meddele
disse til Kommissionen.

(3)

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
1.
Med henblik på anvendelse af den sanktion, der er nævnt
i artikel 39, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1260/2001, forstås der
ved overskridelse af de forventede maksimale behov summen af
de mængder af:
a) præferenceråsukker AVS-Indien, der er importeret i henhold
til afsnit II i Kommissionens forordning (EF) nr. 1159/
2003 (3)
b) særligt præferencesukker, der er importeret i henhold til
afsnit III i forordning (EF) nr. 1159/2003
c) CXL-indrømmelsessukker, der er importeret i henhold til
afsnit IV i forordning (EF) nr. 1159/2003
d) råsukker fra de franske oversøiske departementer
(1) EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1.
(2) EFT L 104 af 20.4.2002, s. 26.
(3) EUT L 162 af 1.7.2003, s. 25.

e) råsukker i de toldkontingenter, der er åbnet til fordel for de
mindst udviklede lande i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1381/2002 (4)
f) eventuelt råsukker af roer som omhandlet i artikel 38, stk.
5, i forordning (EF) nr. 1260/2001
som rent faktisk er raffineret i raffinaderier ud over de forventede behov, der er fastsat i artikel 39, stk. 2, i forordning (EF)
nr. 1260/2001, eller efter nedsættelse i overensstemmelse med
samme artikels stk. 5.
2. De medlemsstater, der er nævnt i artikel 39, stk. 2, i
forordning (EF) nr. 1260/2001 beregner inden den 1.
november i hvert produktionsår de mængder sukker, der er
raffineret i det foregående produktionsår af de raffinaderier, der
er nævnt i artikel 7, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1260/2001,
idet de mængder råsukker, der er nævnt i stk. 1, omregnes til
mængder udtrykt som hvidt sukker.
Den omregning, der henvises til i første afsnit, foretages efter
metoden i punkt II, nr. 3, i bilag I til forordning (EF) nr. 1260/
2001 på grundlag af råsukkerets faktiske polariseringsgrad, der
om nødvendigt er kontrolleret af de nationale myndigheder
efter den polaritmiske metode, og som udtrykkes med seks
decimaler.

Artikel 2
1. Inden den 1. december i hvert produktionsår meddeler de
medlemsstater, der er nævnt i artikel 39, stk. 2, i forordning
(EF) nr. 1260/2001 Kommissionen følgende:
a) de mængder sukker, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, i
nærværende forordning, som faktisk blev raffineret i det
foregående produktionsår opgivet i vægten af sukkeret i
foreliggende stand og udtrykt som hvidt sukker i overensstemmelse med samme artikels stk. 2
b) i givet fald de mængder, for hvilke der anvendes sanktioner
som fastsat i artikel 39, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1260/
2001.
2. Meddelelserne i stk. 1 fremsendes elektronisk på de
formularer, som Kommissionen til det formål sender til
medlemsstaterne.

Artikel 3
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
(4) EFT L 200 af 30.7.2002, s. 14.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 18. august 2003.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1461/2003
af 18. august 2003
om betingelser for pilotprojekter for elektronisk transmission af oplysninger om fiskeriaktivitet og
for telemåling
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

(6)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Fiskeri og Akvakultur

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af
20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af
fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig
artikel 22, stk. 3, og artikel 23, stk. 5, og

KAPITEL I
ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Ifølge forordning (EF) nr. 2371/2002 skal Rådet i 2004
træffe afgørelse om pligten til at fremsende oplysninger
om fiskeriaktiviteten elektronisk for at forbedre effektiviteten af fiskerimulighedernes forvaltning og om
indførelsen af telemåling for at opspore fiskerfartøjer til
havs.
For at vurdere, hvilken teknologi der skal anvendes, kan
der i samarbejde med Kommissionen gennemføres pilotprojekter for henholdsvis elektronisk transmission af
oplysninger om fiskeriaktivitet og telemåling før den 1.
juni 2004.
For at sikre, at medlemsstaterne gennemfører pilotprojekterne, er det derfor nødvendigt at fastsætte betingelser
for gennemførelsen. Betingelserne skal med hensyn til
elektronisk transmission af oplysninger især omfatte,
hvilke oplysninger der skal registreres og indberettes
elektronisk, og hvilke funktioner de systemer på fiskerfartøjerne skal have, som registrerer og fremsender de
pågældende oplysninger elektronisk. Med hensyn til telemåling skal betingelserne også omfatte systemets funktioner og de havområder, der skal kontrolleres ved pilotprojekterne.
Kommissionen har brug for at blive underrettet af
medlemsstaterne om pilotprojekternes fremskridt og
resultater, især for at vurdere cost-benefit af de teknologier, der skal anvendes for at forbedre fiskerikontrollens
effektivitet.
Fællesskabet kan yde et finansielt tilskud til medlemsstaternes pilotprojekter på de betingelser, der er fastsat i
Rådets beslutning 2001/431/EF af 28. maj 2001 om
tilskud fra Fællesskabet til bestemte udgifter, som
medlemsstaterne afholder til iværksættelse af kontrol-,
inspektions- og overvågningsordninger for den fælles
fiskeripolitik (2).

(1) EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.
(2) EFT L 154 af 9.6.2001, s. 22.

Artikel 1
Emne
I denne forordning er der fastsat visse betingelser for medlemsstaternes gennemførelse af pilotprojekter som omhandlet i
artikel 22, stk. 1, litra c), og artikel 23, stk. 3, i forordning (EF)
nr. 2371/2002 vedrørende elektronisk transmission af oplysninger om fiskeriaktivitet og telemåling.
Artikel 2
Frister
1. Pilotprojekterne skal være operationelle senest fra den 1.
december 2003 og være operationelle i det mindste til den 31.
maj 2004.
2. Projekter om elektronisk transmission af oplysninger om
fiskeriaktivitet og telemåling, som medlemsstaterne gennemfører inden datoen for denne forordnings ikrafttræden, anses
med henblik på denne forordning som pilotprojekter.
KAPITEL II
ELEKTRONISK

TRANSMISSION AF OPLYSNINGER
FISKERIAKTIVITET

OM

Artikel 3
Udvælgelse af fiskerfartøjer
Medlemsstater, der gennemfører pilotprojekter om elektronisk
transmission af oplysninger om fiskeriaktivitet, udvælger et
passende antal fartøjer fortrinsvis af forskellige længder.
Artikel 4
Rapporter til ansvarlig myndighed
Uden at dette berører overholdelsen af forpligtelserne i EFbestemmelserne, registrerer skibsføreren på EF-fiskerfartøjer,
der deltager i pilotprojektet, dagligt oplysninger om fisketogter
og fiskeriaktivitet og rapporterer dem elektronisk til flagmedlemsstatens ansvarlige myndighed med angivelse af især:
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a) mængderne af hver art, der er fanget og opbevares om bord,
når de overstiger 50 kg udtrykt i levende vægt
b) dato og sted for fangsterne
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2. Uanset hvilket system der benyttes, registrerer myndighederne oplysningerne i edb-læsbar form. Medlemsstaterne sørger
for, at dataene opbevares elektronisk indtil den 31. december
2004.

c) type anvendt redskab, og
KAPITEL III

d) for fiskerfartøjer på over 18 m længde overalt, der driver
fiskeriaktivitet i områder, hvor der gælder særlige regler for
adgang til farvande og ressourcer, dato og tidspunkt for
udsættelse eller genudsættelse af et faststående redskab såvel
som dato og tidspunkt for afslutning af den fiskerioperation,
hvor det faststående redskab blev benyttet.

TELEMÅLING

Artikel 8
Fartøjssporingssystemer

Artikel 5
Fartøjsudstyr
Medlemsstaterne tager de fornødne skridt til at sikre, at de
fartøjer, der under deres flag deltager i pilotprojekter, er
udstyret med systemer, der elektronisk kan registrere og transmittere oplysninger om deres fiskeriaktivitet under pilotprojekterne.

Artikel 6
Transmission af oplysninger
1.
Senest en måned før projekterne bliver operationelle,
sender medlemsstaterne Kommissionen:

1. Medlemsstater, som opbygger og afprøver fartøjssporingssystemer (»FSS«), der er baseret på telemåling, benytter telebilleder til at overvåge fartøjer til havs i farvande under deres
højhedsområde eller jurisdiktion såvel som i andre farvande,
hvor fiskerfartøjer under deres flag måtte operere.
2.

a) benytte rumbaserede og luftbårne telebilleder til at fastslå
antallet af fiskerfartøjer og deres position i et givet havområde
b) krydskontrollere fiskerfartøjernes positioner målt ved FSS
med positionsrapporter fra fartøjsovervågningssystemer
(»FOS«), og
c) påvise den mulige tilstedeværelse af fiskerfartøjer, fra hvilke
der ikke er modtaget positionsrapporter gennem FOS.

a) den fuldstændige henvisning til den ansvarlige myndighed,
der er udpeget til at følge pilotprojekterne
b) listen over deltagende fartøjer, der for hvert fartøj mindst
indeholder dets nummer i det interne flåderegister og dets
navn
c) en oversigt over de tekniske karakteristika ved udstyret om
bord
d) en beskrivelse af, hvordan myndigheden indsamler og forarbejder data.
2.
Når projekterne er operationelle, underretter medlemsstaterne Kommissionen om eventuelle ændringer i listen over
deltagende fartøjer.

Gennem pilotprojekterne vurderes FSS's evne til at:

Artikel 9
Havområder, der skal kontrolleres
1. Medlemsstaterne træffer beslutning om det eller de
havområder, der skal kontrolleres under pilotprojekterne.
2. Senest en måned før projekterne bliver operationelle,
sender medlemsstaterne Kommissionen oplysninger om
projektet, herunder den ansvarlige myndighed, der er udpeget
til at følge projekterne, og antallet af billeder og de havområder,
hvor disse billeder vil blive taget. Medlemsstaterne begrunder
valget af områderne.

KAPITEL IV

3.
Kommissionen meddeler medlemsstaterne de data, den
har modtaget efter stk. 1 og 2.

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 7

Artikel 10

Behandling af data om fiskeriaktivitet

Samarbejde mellem medlemsstaterne

1.
Medlemsstaterne tager de fornødne skridt til at sikre, at
de oplysninger, som transmitteres elektronisk af de fartøjer
under deres flag, der deltager i projekterne, behandles af
myndighederne.

1.

Medlemsstaterne kan gennemføre fælles pilotprojekter.

2. Kommissionen følger pilotprojekternes fremskridt og
letter samarbejdet mellem medlemsstaterne.
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Artikel 11
Rapporter til Kommissionen
1.
Senest den 30. april 2004 forelægger hver medlemsstat
Kommissionen en evalueringsrapport om de pilotprojekter, den
har gennemført, med især en teknisk beskrivelse af de systemer,
der er indført med henblik på pilotprojekterne, og af, hvordan
de passer ind i de nuværende overvågnings- og kontrolsystemer.

19.8.2003

2. Senest den 31. juli 2004 fremlægger hver medlemsstat sin
endelige rapport med især oplysninger om systemernes costbenefit og funktion såvel som sine bemærkninger til brugen af
den anvendte teknologi.
Artikel 12
Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 18. august 2003.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1462/2003
af 18. august 2003
om fastsættelse af Fællesskabets produktions- og importpriser for nelliker og roser ved anvendelse
af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Cypern, Israel,
Jordan og Marokko samt på Vestbredden og i Gazastriben
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 4088/87 af
21. december 1987 om betingelserne for anvendelse af præferencetold ved indførsel af visse af blomsterdyrkningens
produkter med oprindelse i Cypern, Israel, Jordan og Marokko
samt på Vestbredden og i Gazastriben (1), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 1300/97 (2), særlig artikel 5, stk. 2, litra a),
og
ud fra følgende betragtning:
Efter artikel 2, stk. 2, og artikel 3 i forordning (EØF) nr. 4088/
87 fastsættes Fællesskabets produktions- og importpriser hver
anden uge for enkelt- (standard) og mangeblomstrede (spray)
nelliker og stor- og småblomstrede roser, og de anvendes i
perioder på to uger. Efter artikel 1b i Kommissionens
forordning (EØF) nr. 700/88 af 17. marts 1988 om visse
gennemførelsesbestemmelser for ordningen for indførsel til
Fællesskabet af visse af blomsterdyrkningens produkter med
oprindelse i Cypern, Israel, Jordan og Marokko samt på

Vestbredden og i Gazastriben (3), senest ændret ved forordning
(EF) nr. 2062/97 (4), fastsættes disse priser for perioder af to
uger på grundlag af vejede oplysninger, som medlemsstaterne
meddeler. Det er vigtigt, at disse straks fastsættes, så at den told,
der skal anvendes, kan beregnes. Denne forordning bør derfor
straks træde i kraft —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Fællesskabets produktions- og importpriser for enkelt- (standard) og mangeblomstrede (spray) nelliker og stor- og
småblomstrede roser, jf. artikel 1b i forordning (EØF) nr. 700/
88, fastsættes for en periode på to uger som angivet i bilaget.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 19. august 2003.
Den anvendes fra den 20. august til den 2. september 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 18. august 2003.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug

(1) EFT L 382 af 31.12.1987, s. 22.
(2) EFT L 177 af 5.7.1997, s. 1.

(3) EFT L 72 af 18.3.1988, s. 16.
(4) EFT L 289 af 22.10.1997, s. 1.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 18. august 2003 om fastsættelse af Fællesskabets produktions- og importpriser
for nelliker og roser ved anvendelse af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med
oprindelse i Cypern, Israel, Jordan og Marokko samt på Vestbredden og i Gazastriben
(EUR pr. 100 stk.)
Periode: 20. august til 2. september 2003
Enkeltblomstrede
nelliker
(standard)

Mangeblomstrede
nelliker
(spray)

Storblomstrede roser

Småblomstrede roser

11,12

12,20

14,40

9,31

Enkeltblomstrede
nelliker
(standard)

Mangeblomstrede
nelliker
(spray)

Storblomstrede roser

Småblomstrede roser

Israel

—

—

4,58

4,92

Marokko

—

—

—

—

Cypern

—

—

—

—

Jordan

—

—

—

—

Vestbredden og Gazastriben

—

—

—

—

Fællesskabets produktionspris

Fællesskabets importpris

